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Inteligentní vinyl
Novilon® v rolích

Žijte svůj život s podlahou vytvořenou přímo pro něj.
Novilon® je nejen krásně designová, ale i plně funkční
krytina, která si vás získá svými benefity. Speciální 
bezpečnostní prvek Aquagrip zaručí, že podlaha vašeho
domu bude praktická a bezpečnější pro chůzi.
Trvanlivost a odolnost vůči poškrábání i skvrnám je 
podpořena ochrannou vrstvou Diamond Seal. Funkční
vylepšení povrchové úpravy Noviclean propůjčí krytině
přirozeně matný vzhled, usnadní každodenní úklid 
a ochrání Novilon® vůči špíně a šmouhám. O komfort 
při chůzi, tepelnou i zvukovou izolaci se stará rubová
mechanická pěna, která navíc zajišťuje materiálu 
tvarovou paměť. Svůj Novilon® si můžete vybrat 
z rozmanité nabídky dekorů, vytvořených v souladu 
s posledními trendy v bydlení.

Vhodný pro alergiky
Bezespárost a kompaktnost
materiálu Novilon® v kombi-
naci s jeho povrchovou 
úpravou umožňuje snadno 
a především efektně stírat
všechny nečistoty i prach.
Tímto je zaručen hygienicky
čistý povrch, který ocení 
především alergici, astmatici

či malé děti, které si tak rády hrají na zemi.

Tichý a komfortní
Konstrukce mechanické rubo-
vé pěny s tvarovou pamětí se
stará o komfort při došlapu 
i pohodlí při delším stání.
Navozuje také příjemný pocit
tepla pod nohama a snižuje
hlučnost kroků až o 17 dB,
což oceníte zejména při 
pobíhání dětí nebo sdíleném
bydlení.

Praktická krytina v rolích
Až 4m šíře rolí umožní 
instalovat krytinu Novilon® 
i Novilux® vcelku. Vzniká tak
bezespárý povrch, který je

hygienický, neboť prach a nečistoty se neusazují ve 
spárách a navíc se velice jednoduše stírá a uklízí.

měkká rubová pěna s tvarovou
pamětí a dlouhotrvající flexibilitou

ochrana povrchu zvyšuje odolnost
krytiny vůči poškrábání i skvrnám

bezpečnější povrch pro chůzi 
i při postřiku nebo politím vodou,
popř. jinou tekutinou

přirozeně matný povrch 
se snadnou údržbou



VIVA 5906 | dřevo ocelově šedé | 16,7 cm

75 cm



VIVA 5909 | ořech skandinávský | 16,7 cm

150 cm



VIVA 5911 | přírodní dub | variabilní

150 cm



VIVA 5919 | červený ořech | 10 cm

150 cm



VIVA 5921 | červený dub | 20 cm

150 cm



VIVA 5924 | světlý dub | 10 cm

150 cm



VIVA 5925 | výrazný buk | 10 cm

150 cm



VIVA 5928 | tradiční buk | 6,7 cm

37,5 cm



VIVA 5932 | dlažba aluminum | 30 cm

30 cm



VIVA 5902 | mořská tráva chladivě stříbrná



VIVA 5903 | mořská tráva ocelově tmavá



VIVA 5930 | celoplošný vícebarevný



VIVA 5936 | celoplošný bílo-šedý



TRAFFIC 5514 | zebrano | 10 cm

150 cm



TRAFFIC 5520 | střední borovice | 20 cm

150 cm



TRAFFIC 5523 | bělený dub | 20 cm

150 cm



TRAFFIC 5525 | odstíny třešně | 16,7 cm

150 cm



TRAFFIC 5528 | venkovský dub | 12,5 cm

150 cm



TRAFFIC 5548 | celoplošný černo-stříbrný 



TRAFFIC 5544 | celoplošný bílo-šedý 



Technické specifikace

Garance 20 leté
záruky

Kvalitou produktů
Novilon® a Novilux®
jsme si jisti, proto 
na ně poskytujeme
záruku 20 let.
S dodaným mate-
riálem žádejte 
originální záruční

list, kde jsou uvedené podrobné záruční
podmínky.

vhodný k instalaci na 
podlahové topení

snadný úklid všech 
nečistot a skvrn

Průřez podlahovinou Novilon®/
Novilux® – skladba jednotlivých 
vrstev
1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vrstva skelného rouna
5. LDF rubová vrstva – mechanická

pěna s tvarovou pamětí

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986 a EN 653

Novilon® VIva Novilux® Traffic

Celková tloušťka EN-ISO 24346 2,40 mm 3,00 mm

Bytová výstavba EN-ISO 10874 třída 23 třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 třída 31 třída 33/42

Tloušťka nášlapné vrstvy EN-ISO 24340 0,25 mm 0,70 mm

Šířka role EN-ISO 24341 400/300/200 cm 400/200 cm

Délka role EN-ISO 24341 30 m 25 m

Celková hmotnost EN-ISO 23997 cca 1850 gr/m2 cca 2550 gr/m2

Odolnost vůči opotřebení EN 660 třída T třída T

Protikluznost – Aquagrip DIN 51130 R10 R10

Kročejová neprůzvučnost EN-ISO 717-2 16 dB 17 dB

Odolnost vůči kolečkům 
(židle s plastovými kolečky typu W) EN-ISO 4918 velmi dobrá velmi dobrá

Odolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 ≤ 0,20 mm ≤ 0,15 mm

Barevná stálost ISO 105-B02 ≥ stupeň 6 ≥ stupeň 6

Při krátkodobém působení zředěných kyselin,
Odolnost vůči chemikáliím EN-ISO 26787 olejů a mastnoty nedojde ke změnám 

vlastností materiálu.

Rozměrová stálost EN-ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,10%

Tepelná izolace EN 12664 0,0264 m2 K/W 0,0300 m2 K/W

Pocit tepla pod nohama DIN 52614 vyhovující vyhovující

Podlahové topení Obecně vhodné pro teplovodní podlahové topné systémy 
(u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)

REACH Současné požadavky nařízení REACH jsou dodrženy.

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl,S1 Bfl,S1

Protikluznost EN 13893 µ > 0,3 (Aquagrip) µ > 0,3 (Aquagrip)

Tepelná vodivost EN 12524 0,25 W/m2K 0,25 W/m2K

Antistatičnost EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů (2 m, 3 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.
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PODLAHA, KTERÁ UMÍ VÍC...



www.novilon.cz

Více informací o krytině Novilon® 
najdete na webu www. novilon.cz
nebo u vašeho prodejce:




