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Forbo Flooring Systems is een  
wereldwijd toonaangevende 
producent van vloeren zoals  
Novilon, Marmoleum en Coral.  
Bijna al die producten worden niet 
alleen duurzaam en kwalitatief 
hoogwaardig in Nederland  
gemaakt, maar ook hier ontworpen 
naar Dutch Design maatstaven.

Zo kies je jouw vloer.Prachtig praktisch.
 Laat je inspireren door 

de Novilon Sferen. 

Kijk bij welke collectie jouw favoriete 

vloer hoort. Alle collecties hebben unieke 

eigenschappen. Zo is Prima een echte 

starters collectie en Pro gemaakt voor 

zwaarder gebruik. Wat past bij jou? 

Gebruik de vloerplanner.

Gebruik de vloerplanner om jouw vloer 

in een interieur te zien. Zo krijg je een 

goed beeld.

Vraag een gratis staal aan. 

Vraag een gratis staal aan. Alleen zo 

kun je de structuur en de kleur van 

de vloer ervaren.

Zoek een dealer voor 

het beste advies.

Novilon Marmoleum Coral Clubleden zijn 

specialisten die staan voor vakmanschap 

en kwaliteit. Deze vakmensen helpen je 

graag daar waar het gaat over prijzen, 

installatie en onderhoud van al onze 

vloeren. Dus voor uitgebreid advies ga  

je naar een Clublid bij jou in de buurt.

Bezoek de Forbo Expo in

Assendelft of de Novilon Gallery  

in Coevorden. 

Wil je meer weten over de Novilon vloeren, 

dan kun je ook terecht bij onze showroom 

in Assendelft. In de Forbo Expo vind je het 

Novilon Paviljoen. Hier zijn alle Novilon 

collecties op grote staal te zien en  

kun je van je favoriete kleuren gratis 

A4-stalen meenemen. De Forbo Expo 

vind je op het terrein van Forbo Flooring; 

Industrieweg 12 in Assendelft en is elke 

zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 

Onderhoudsvriendelijk

Het onderhoud van Novilon is 

supersimpel. Vuil heeft er nauwelijks vat 

op en schoenzoolstrepen zijn eenvoudig 

te verwijderen. De vloer is heel goed 

bestand tegen water, koffie, wijn etc. maar 

verwijder het wel direct, want sommige 

kleurstoffen zijn erg agressief. Verder is 

stofwissen of stofzuigen voldoende.

Comfortabel

Novilon is warm aan je voeten. Dat zit ‘m 

in de speciale structuur die de warmte 

isoleert. Novilon is trouwens ideaal voor 

vloerverwarming en vloerkoeling. 

Sterk

Novilon kan het leven aan: skateboard, 

skippybal, hockeystick of trapauto... geen 

probleem. De vinylvloeren van Novilon 

zijn bijzonder sterk door een slijtvaste 

toplaag. En stoelpootindrukken (of die van 

hoge hakken) veren vanzelf weer terug.  

Je kunt ook een bezoek brengen aan de 

Novilon Gallery in Coevorden. Je vindt er 

alle Novilon collecties op een grote staal.  

En je kunt gratis A4-stalen meenemen  

van je favoriete kleuren. Deskundige 

adviseurs helpen je graag bij je keuze.  

De Gallery staat op het terrein van Forbo 

Flooring, Industriegebied 33 Holwert. Het 

bezoekadres is Holwert 12 in Coevorden. 

De Gallery is iedere woensdag geopend van 

15.00 tot 17.30 uur.

Stil

Novilon dempt geluid. Het zorgt  

letterlijk voor een stiller huis. En dat is  

iets waar vooral papa’s en mama’s blij  

van worden. En kinderen ook, want stil 

spelen bestaat niet.

Strak

Novilon is verkrijgbaar in banen van  

2, 3 of 4 meter breed, waardoor je bijna 

altijd een egale naadloze vloer kunt 

leggen. Tot 40 m2 is Novilon prima los  

te leggen. Overigens adviseren we je  

een vakman, dan wordt het écht strak.  

Het oog wil ook wat. 

Duurzaam

Forbo neemt het milieu serieus.  

Op alle Novilon vloeren krijg je 15 jaar 

garantie, dat is belangrijk want een lange 

levensduur spaart grondstoffen. Evenals 

eenvoudig onderhoud trouwens: minder 

stofzuigen, minder water en zeep ... het 

telt allemaal mee. Plus, Novilon is goed te 

recyclen en wordt gemaakt met gebruik 

van groene stroom. Love Life dus.

Wij zijn toegewijd aan de gezondheid van 

onze klanten. Dat is waarom wij goed 

nadenken over de productieprocessen die we 

inzetten zodat we onze gebruikers de beste 

vloeroplossingen kunnen bieden. Gezonde 

en hygiënische vloeren die er niet alleen 

goed uit zien, maar die ook eenvoudig te 

onderhouden zijn. Zodat je elke dag weer 

thuis kunt komen in je eigen gezonde en 

comfortabele woning.

Design 
om op te leven.

Design
om op te leven.
Een Novilon vloer is design om op te leven. Het ziet er geweldig uit en 

alles - stiften, longboards, fastfood - en iedereen - voetbalvriendjes, 

opa en oma, yogaclubje - is welkom. Laat je inspireren door een van de 

Novilon Sferen. Beton, stoer maar toch aaibaar. Hout, niet van echt te 

onderscheiden, behalve als het om onderhoud gaat… 

Abstract, vergrijsde tinten en patronen. Of vtwonen, 

Novilon met de unieke vtwonen touch. Welke keuze 

je ook maakt, je weet dat je kiest voor een solide 

basis. Want behalve Dutch Design is Novilon ook 

onderhoudsvriendelijk, comfortabel, sterk, stil en 

duurzaam. Love life Novilon.

Meer inspiratie, 
vloerplanner  
en gratis stalen?
Ga naar lovelife-forbo.nl/novilon voor 

de vloerplanner, de gratis stalenservice  

en om de uitgebreide interactieve 

Novilon brochure te downloaden.  

Hierin vind je nog veel meer inspiratie,  

alle collecties in geuren en kleuren,  

design om op te picknicken, te fitnessen 

en te dansen én het antwoord op de 

meest gestelde vragen.

Collectie Viva steen
staal 5666 Donkergrijs

Collectie Bella
staal 5781 Whitewash

Collectie Bella
staal 5861 Origami wit

Collectie vtwonen
staal 2422 Zand

Collectie Viva steen
5645 Licht beton

84
07

2/
20

17



Voor een egaal en strak beeld. Beton is 

stoer en aaibaar tegelijk. En sterk, want 

ieder Novilon vloer is van nature slijtvast.

Samen ontwikkeld door de designers van 

Novilon en het team van vtwonen. Even 

eigentijds als veelzijdig. Plus alle voordelen 

zoals comfortabel, stil en eenvoudig te 

onderhouden. 

De voordelen van hout zonder de nadelen. 

Planken met een levensecht reliëf. Naturel, 

vergrijsd of white wash. En vloerverwarming 

is geen enkel probleem.

Kies voor een geraffineerd of juist trendy 

interieur. En profiteer van makkelijk 

onderhoud en 15 jaar garantie. 

Collectie Viva steen
staal 5645 Licht beton

Collectie vtwonen
staal 2472 Grijs eiken

Collectie Viva hout
staal 5735 Naturel hout

Collectie Bella
stalen 5877 Labyrint graniet

en 6590 Quadro graniet

Beton 
om op te leven.

vtwonen
om op te leven.

Hout 
om op te leven.

Abstract 
om op te leven.

In wat voor een stemming ben jij?

Wat past er bij jou en je interieur?

We hebben onze collectie onder- 

verdeeld in vier verschillende sferen:

Beton, Hout, Abstract en vtwonen.

Kijk hiervoor verder op  

www.lovelife-forbo/novilon voor  

meer inspiratie.

De vier sferen
van Novilon.


