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Holandský design v celé své kráse
Trendové dílce v lamelách i čtvercích zaujmou bezesporu svým designem, který nese rukopis holandských designérů. Ztvárnění dekorů vyniká živějším,
realističtějším a transparentnějším provedením
s množstvím barevných variací. Propojení unikátního
designu a dlouhotelých zkušeností s výrobou vinylů
v závodě Forbo Coevorden dalo vzniknout dílcům,
na které se můžete opravdu spolehnout.

Přirozený charakter
Přirozený vzhled i struktura podtržená reliéfním
embosováním v registru

Zkosená hrana dílců V-spára

Exkluzivita a maximální reálnost
struktur je u některých dekorů
dřevin podtržena embosováním v registru. V rastru
ražené reliéfní struktury přesně kopírují vizuální
kresbu dřeva. Na omak jsou vzory plastické a vy
tak můžete cítit např. věrnou strukturu surového
dřeva.
V-spára... elegantní zkosení hran dílců
Reálnost podlahy z dílců umocňují také
zkosené hrany po jejich obvodu (4V).
U velkoformátových prken (150 x 28 cm)
je zkosení provedeno pouze po délce
prkna (označeno 2V), čímž se dílce opticky
prodlouží. Samotné zkosení hran je
provedeno tzv. perličkovou technologií, která
zaručuje výsledný matný vzhled V-spáry.
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Fakt, že designéři dílců Novilon®
Vinyl mohou navrhnout každý
detail podlahy, který vidí v přírodním originálu, znamená, že
se u dílců po rozřezání na přesný
rozměr jen zřídka kdy setkáme
s opakováním. Dílce v balení
jsou ve skutečnosti velmi různé,
což dělá podlahu opravdu
jedinečnou.
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Dílce Novilon® Vinyl jsou vyráběny jako kompaktní
produkt v pásech až do finální fáze řezání na
přesný formát. Klíčovou funkci v jejich skladbě
plní vrstva vysoce hustotního skelného rouna,
která dílcům zajišťuje vynikající rozměrovou
stálost, flexibilitu i odolnost.
Ochrana, odolnost a trvanlivost
Povrch dílců je finálně ošetřen vrstvou Diamond Seal, která poskytuje
materiálu tvrdost, zvyšuje odolnost proti poškrábání
a trvanlivost. Současně zaručuje vynikající ochranu
vůči otěru a skvrnám od rozlitých tekutin.
Jednoduché čištění přirozeně matného povrchu
Funkční vylepšení povrchové úpravy
Noviclean zajišťuje snadnější čištění
špíny i šmouh od podrážek a navíc poskytuje
krytině přirozeně matný vzhled a podtrhuje
vysoce realistický design.
Novilon® Vinyl se může díky unikátní
vyvážené struktuře všech funkčních vrstev
pochlubit jedinečným zbytkovým otlakem
0,04 mm.
Kombinací důmyslné povrchové úpravy
a embosované struktury povrchu je dosaženo vyšší úrovně protikluznosti R10.
Odolnost a trvanlivost

Snadný úklid, krásný vzhled
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Návrh i výroba vinylových dílců Novilon® Vinyl jde
ruku v ruce s ekologičností a udržitelným rozvojem. Dílce jsou vyráběny bez ftalátů a obsahují
podíl recyklátu. Navíc jsou vyráběny ve výrobním
závodě, který 100% využívá zelenou elektřinu
a všechen odpad z jejich výroby je recyklován zpět
do produktu.

Kvalitou dílců Novilon® Vinyl jsme si opravdu jisti,
protože všechny suroviny i výrobní proces kontrolujeme od začátku do konce. Můžete se spolehnout, že s dílci Novilon® Vinyl si domů přinášíte
kvalitní a funkční krytinu, což garantujeme
zárukou 20 let. Bližší informace o záručních
podmínkách naleznete v záručním letáku.
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Dřevo ve všech svých podobách
Přirozený charakter dřevin, jejich dokonalost i v tom nejmenším detailu, vykreslení
hloubky vzoru, to vše je možné díky propracované tiskařské technologii využívající
soutisk až šesti tiskařských válců s průměrem 1,5 m.
Extra velký
rozměr
prken. Pro
umocnění
efektu jsou
zkosené
hrany
pouze
po délce
prken.

dub bělený

dub světlý

dub medium

dub tmavý

dub bílý

dub bílý vymývaný

dub medový

dub vzrostlý lesní

Embosování povrchu
v registru

dub rustikální světlý

pinie přírodní

pinie rustikální bělená

pinie zvětralá

dub starý šedý

dřevo hnědé kartáčované

dřevo přírodní kartáčované

dřevo bílé kartáčované

dřevo šedé kartáčované

Oblíbený
formát
prken
vyzvedne
krásu
vzoru.
Informace
o V-spáře
je uvedena
u dekoru.

Zkosená hrana po
všech 4 stranách
dílce

Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.
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Decentní
rozměr
prken
uzpůsobený
vzhledu
dřevěných
vzorů.
Realističnost
dekorů
mořské trávy
je umocněna
zkosenými
hranami.
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dub americký

dub francouzský

dub voskovaný

buk klasik

mořská tráva přírodní

mořská tráva

mořská tráva světlá

dlaždice přírodní

dřevěné uhlí

rezavá ocel

bílý písek

150 x 28 cm

120 x 20 cm

100 x 15 cm

50 x 50 cm

1 krabice = 4,2 m2
tj. 10 prken

1 krabice = 2,88 m2
tj. 12 prken

1 krabice = 3 m2
tj. 20 prken

1 krabice = 3 m2
tj. 12 dlaždic

Ustálený formát
dlaždic podtrhuje
unikátní vzhled
kamenných vzorů.
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Tvořte, kombinujte, plánujte... možnosti jsou
neomezené
Kombinujte více dekorů a vytvořte tak barevně
atraktivní podlahu. Kombinujte lamely a skládejte
unikátní podlahové vzory. Kombinujte různé šíře
prken a získáte naprosto originální podlahu.
Kreativitě a originálnosti se meze nekladou.
Klasické dlaždicové uspořádání využijete
zejména u čtvercových dílců.
Mnoho variant poskytuje instalace na
vazbu či s přesahem jednotlivých dílců.
Netradiční pojetí nabízí instalace dílců
do struktury rybí kosti.
Mnoho dalších variant pokládky si můžete
vyzkoušet v našem plánovači podlah na
www.forbo-flooring.cz/planovac
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Modularitu, přirozený vzhled
i funkčnost vinylových dílců
můžete využít v každé místnosti
svého bytu. Až již hledáte podlahu útulnou, komfortní a designově atraktivní do obývacího
pokoje, či odolnou a praktickou
do kuchyně, dílce Novilon® Vinyl
splní vaše očekávání.
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Dílce Novilon® Vinyl hravě obstojí
v zátěži dětského pokoje, kde je
kladen důraz na spolehlivost,
zdravotní nezávadnost, odolnost
a snadný úklid podlahové krytiny.
Svoje praktické místo mají i ve
vstupní hale či chodbách. Příjemné
dekory kolekce Novilon® Vinyl
zútulní rovněž ložnici nebo naopak
vyniknou v domácí pracovně.
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Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky norem ISO 10582 a EN 649

Při instalaci jsou dílce Novilon® Vinyl flexibilní,
jednoduše se řežou a umožňují tak rychlou pokládku
nebo výměnu v případě poškozeného dílce.

Celková tloušťka ISO 24346 / EN 428

2,0 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340 / EN 429

0,40 mm

Velikost kolekce

28 dekorů

Bytová výstavba ISO 10874 / EN 685

Třída 23

Občanská výstavba ISO 10874 / EN 685

Třída 32

Rozměr čtverců ISO 24342 / EN 427

50 x 50 cm

Rozměr prken

100 x 15 cm / 120 x 20 cm / 150 x 28 cm

Plošná hmotnost ISO 23997 / EN 430

cca. 2850 g/m2

Množství v balení: čtverce

3,0 m2 = 12 ks

Množství v balení: prkna

3,0 m2 = 20 ks / 2,88 m2 = 12 ks / 4,2 m2 = 10 ks

Pravoúhlost a přímost ISO 24342 / EN 427
< 400 mm: < 0,25 mm; > 400 mm: < 0,35 mm
Odolnost vůči opotřebení ISO 24338 / EN 660-1

Třída T

Protikluznost DIN 51130

R10

Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2

5 dB

Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 / EN 425

vynikající

Odolnost vůči bodovému zatížení ISO 24343-1 / EN 433
≤ 0,04 mm

Vhodné pro podlahové topení
Barevná stálost ISO 105-B02

Dílce Novilon® Vinyl můžete bez problémů použít
také na podlahové vytápění. Bližší informace naleznete v příručce instalace materiálu Novilon® Vinyl.

modrá škála 6/7

Odolnost vůči chemikáliím ISO 26787 / EN 423

velmi dobrá

Rozměrová stálost ISO 23999 / EN 434

≤ 0,10 %

Snadné čištění a údržba
Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky normy EN 14041
Reakce na oheň EN 13501-1

Bfl,S1

Protikluznost EN 13893

DS: ≥ 0,3

Tepelná vodivost ISO 10456 / EN 12524

0,25 W/m1K

Elektrostatické vlastnosti EN 1815

≤ 2 kV

Novilon® Vinyl můžete vysávat, stírat prachovým
mopem nebo vytírat s použitím přípravku Monel.
Více informací v příručce údržby podlah
Novilon® Vinyl.
1
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1.
2.
3.
4.
5.

Ošetření povrchu Diamond Seal
Transparentní nášlapná vrstva
Výrazná vrstva s potiskem dekoru
Vyztužení vysocehustotním skelným rounem
Kompaktní rubová vrstva
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