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

2; 3 a 4 m 2,40 mm 0,25 mm

5917 5918 5916 5912 5911 5919

5920 5909 5910 5906 5908 5907

5921 5923 5922 5926 5924 5925

5914 5927 5928

12,5 cm

150 cm

12,5 cm

150 cm

12,5 cm

150 cm

variabilní

150 cm

variabilní

150 cm

10 cm

150 cm

10 cm

150 cm

16,7 cm

150 cm

16,7 cm

150 cm

16,7 cm

75 cm

16,7 cm

75 cm

16,7 cm

75 cm

20 cm

150 cm

20 cm

150 cm

20 cm

150 cm

16,7 cm

150 cm

10 cm

150 cm

6,7 cm

variabilní

10 cm

150 cm

14,3 cm

150 cm

6,7 cm

37,5 cm

• Rozmanitý výběr moderních dekorů v lákavých dezénech dřeva,
dlažby i celoplošných vzorech

• Vysoký komfort při chůzi s redukcí kročejového hluku 16 dB 
a odolnou nášlapnou vrstvou 0,25 mm

• Skvělý poměr kvality a ceny pro každý interiér vašeho domova
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Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

2; 3 a 4 m 2,40 mm 0,25 mm

5901 5902 5903 5904 5929 5930

5937 5938 5932 5933 5935 5936

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Proč si vybrat Novilon® v rolích? 

✓ Prověřená kvalita se zárukou 20 let 
✓ Vinyl v rolích – celistvý hygienický povrch 
✓ Trvanlivý a odolný vůči otěru 
✓ Rubová mechanická pěna s tvarovou pamětí 
✓ Snižuje kročejový hluk až o 17 dB 
✓ Nestudí – pocit tepla pod nohama 
✓ Komfortní při každém kroku 
✓ Snadno se udržuje a čistí 
✓ Vhodný pro alergiky 
✓ Rozlitá voda ani jiné tekutiny neuškodí 
✓ Působivé moderní vzory pro všechny interiéry 
✓ Reálnost v každém detailu – dokonalá 

struktura dřeva, dlaždic i celoplošných vzorů 
✓ Vhodný k instalaci na podlahové topení 
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