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DO KAŽDÉHO INTERIÉRU – bytového i komerčního

Praktická krytina v rolích

Technické specifikace
Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN-ISO 10582 a EN 653

Až 4m šíře rolí umožní instalovat
krytinu Novilux® vcelku. Vzniká tak
bezespárý odolný povrch, který je
hygienický, neboť prach a nečistoty
se neusazují ve spárách a navíc se
jednoduše čistí.
Průřez podlahovinou Novilux® –
skladba jednotlivých vrstev

5521

OBÝVACÍ POKOJ | útulná krytina
s nadčasovým vzhledem dřeva nebo betonu

KUCHYNĚ – JÍDELNA | funkční,
celistvá podlaha pro snadnou údržbu

5570

1
2

PŘEDSÍŇ, CHODBA – HALA |
vysoká odolnost a dlouhá životnost

3

PRACOVNA, LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ |
komfortní, bezpečný, tichý pro vaše
maximální pohodlí

4
5

1. Diamond Seal – povrchová úprava
PUR
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru/
chipsy
4. Vrstva skelného rouna o vysoké
hustotě
5. LDF rubová vrstva – mechanická
pěna s tvarovou pamětí pro
komerční třídu

Více informací o krytině Novilux®
najdete na webu

www.forbo-flooring.cz/novilux
nebo u vašeho prodejce:

5578

5582

Celková tloušťka

EN-ISO 24346

3,00 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy

EN-ISO 24340

0,70 mm

Bytová výstavba

EN-ISO 10874

třída 23

Občanská výstavba

EN-ISO 10874

třída 33

Průmyslová výstavba

podlaha, která umí víc...

třída 42

Šířka role

EN-ISO 24341

400/200 cm

Délka role

EN-ISO 24341

cca 25 m

Celková hmotnost

EN-ISO 23997

cca 2550 g/m2

Rozměrová stálost

EN-ISO 23999

< 0,10 %

Odolnost vůči bodovému zatížení

EN-ISO 24343-1

≤ 0,15 mm, typická hodnota 0,12

Odolnost vůči opotřebení

EN 660

třída T

Odolnost vůči kolečkům
(židle s plastovými kolečky typu W)

ISO 4918 / EN 425

velmi dobrá

Barevná stálost

ISO 105-B02

≥6

Kročejová neprůzvučnost

EN-ISO 717-2

17 dB

Odolnost vůči chemikáliím

EN-ISO 26987

velmi dobrá

Protikluznost – Aquagrip

DIN 51130

R10

Elektrický odpor

EN 1081

R1 > 1•109 Ω

Vodotěsná instalace

EN 13553

ano

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041
Reakce na oheň

EN 13501-1

Bfl,S1

Protikluznost

EN 13893

µ > 0,30 (Aquagrip)

Statická elektřina

EN 1815

non-statický

Tepelná vodivost

EN 12524

0,25 W/m•K

Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů
(2 m, 4 m) a různé výrobní šarže. Směr pokládky více pásů je uveden na zadní straně každého
vzorku ve vzorkovníku. Při pokládce na podlahové topení je nutná celoplošná fixace
podlahoviny. Maximální teplota vytápěného potěru nesmí přesáhnout 27 °C.

VINYL PRO ŽIVOT
KOLEKCE V ROLÍCH
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dokonalá kresba dřevin
i v tom nejmenším detailu

moderní neutrální odstíny
včetně imitace betonu

ORIGINÁLNÍ FUNKČNOST
Při vývoji krytiny Novilux® jsme si kladli za cíl
vyrobit atraktivní podlahu s těmi nejlepšími
funkčními vlastnostmi vhodnou jak do bytů tak
i do komerčních prostor.

Novilux® je podlaha pro každý interiér. Bezvadně funguje v bytech, kde vám zaručí komfort na každém
kroku a jistotu snadného úklidu. Svojí konstrukcí je
ovšem dostatečně odolná pro použití i v komerčních
prostorách, kde vynikne odolnost a precizní funkčnost. Odhalte benefity krytiny Novilux®! O trvanlivost
a odolnost vůči poškrábání i skvrnám se stará ochranná
vrstva DIAMOND SEAL (PUR).

Její funkční vylepšení NOVICLEAN propůjčí podlaze matný vzhled, zjednoduší
čištění a ještě více ochrání krytinu Novilux vůči špíně a šmouhám. Ani rozstříknutá voda není problém, AQUAGRIP umožňuje bezpečnější pohyb při chůzi.
Rubová mechanická pěna s tvarovou pamětí LDF+ je navržena i pro komerční
zátěž a zaručuje podlaze tepelnou i zvukovou izolaci.
Všechny dekory jsou navržené holandskými designéry a zahrnují jak dřevěné, tak
i neutrální vzory.

5523

20 cm

5521

150 cm

20 cm

150 cm

odolnost vůči poškrábání i skvrnám

150 cm

5522

20 cm

5544

bezpečný i při vylití tekutiny

PŘÍJEMNÝ NA DOTYK
– KOMFORT PŘI
DOŠLAPU

20 cm

5572

150 cm

5571

150 cm

150 cm

5570

20 cm

20 cm

SNADNÝ ÚKLID VŠECH
NEČISTOT – STROJOVÉ
I RUČNÍ MYTÍ

5580

přirozeně matný povrch se snadnou údržbou

VHODNÝ K INSTALACI NA
PODLAHOVÉ TOPENÍ
tvarová paměť a flexibilita

Celistvost materiálu v kombinaci
s povrchovou úpravou umožňuje
snadno a efektně odstranit všechny nečistoty i prach. To ocení
zejména alergici nebo malé děti.

Konstrukce rubové mechanické pěny se stará
o pohodlí při chůzi i delším stání. Navíc
snižuje hlučnost kroků o 17 dB, tudíž je
krytina vhodná pro sdílené bydlení i do
dětských pokojů.

5574

20 cm

5575

150 cm

ODOLNÝ S VYSOKOU ZÁTĚŽÍ

20 cm

150 cm

VHODNÝ PRO ALERGIKY

150 cm

5573

25 cm

5581

100% BEZ FTALÁTŮ
VYROBEN ZA POUŽITÍ
ZELENÉ ENERGIE

GARANCE 20LETÉ ZÁRUKY

Proč si vybrat NOVILUX®?
14,5 cm

5578

Pro výběr vzoru vždy použijte reálný vzorník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

14,5 cm

5582

50 cm

5577

75 cm

25 cm

75 cm

5576

150 cm

TRVANLIVÝ | ODOLNÝ | PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ | CELISTVÝ POVRCH | KOMFORTNÍ |
REDUKUJE HLUK O 17 dB | VHODNÝ PRO ALERGIKY | SNADNÁ ÚDRŽBA

33,30 cm

Za kvalitou podlah Novilux® si
stojíme, proto na ně poskytujeme
záruku 20 let. S dodaným materiálem žádejte originální záruční
list, kde jsou uvedené podrobné
záruční podmínky.

