
Luxusní VINYLOVÉ dílce



PRODUKTYSKLADEM
V ČR

LUXUSNÍ vinylové
DÍLCE pro váš

DOMOV

OBÝVACÍ POKOJ
Novilon® CLICK | cc62418
Novilon® VINYL | s67418
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PŘIROZENÝVZHLED

Holandský design 
v celé své kráse

Dílce i čtverce Novilon® určené 
k lepení i pokládce zakliknutím

pochází z dílny holandských
designérů a jsou vyráběny 

v moderním závodě
společnosti Forbo Coevorden.

Realisticky propracované dekory
ožívají v mnoha barevných

provedeních.

V-spára... elegantní
zkosení hran dílců

Reálnost prkenné podlahy
u dílců vykouzlí zkosené hrany.

Vždy volíme zkosení hran,
aby maximálně umocnilo

daný dekor. Samotné 
zkosení hran je provedeno

tzv. perličkovou technologií,
která zaručuje výsledný
matný vzhled V-spáry.

Přirozený vzhled i struk-
tura zdůrazněná reliéfním
embosováním v registru

Exkluzivita a maximální reál-
nost struktur je u některých
dekorů dřevin zvýrazněna
embosováním v registru.
Jedná se o synchronizaci
tisku a strukturovaného

povrchu každého dílce tím,
že reliéf povrchu přesně
kopíruje vizuální kresbu

dřeva. Na omak jsou vzory
plastické a vy tak můžete

cítit např. věrnou strukturu
surového dřeva.



VÝBĚR JE NA VÁS
dílce k lepení 

i k pokládce zakliknutím
KUCHYNĚ

Novilon® CLICK | cc60084
Novilon® VINYL | w66084

1 DEKOR

2 VARIANTY

LAMEL PRO

POKLÁDKU
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PROVĚŘENÁ

KVALITA

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 vyzdvihuje vysoce realistický

design.

Kombinací 
důmyslné 
povrchové úpravy
a embosované
struktury povrchu
je dosaženo
vyšší úrovně 
protikluznosti R10.

Díky unikátní
vyvážené struktuře
všech funkčních
vrstev se mohou
dílce pochlubit
jedinečným 
zbytkovým 
otlakem.

Ochrana, odolnost 
a trvanlivost

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
skelného rouna o vysoké

hustotě, která dílcům zajišťuje
vynikající rozměrovou 

stálost, flexibilitu i odolnost.

Povrch dílců je finálně 
ošetřen vrstvou 

DiamondSeal, která 
poskytuje materiálu tvrdost,

zvyšuje odolnost proti
poškrábání a trvanlivost.

Současně zaručuje vynikající
ochranu vůči otěru 

a skvrnám od rozlitých 
tekutin.

FUNKČNÍ A PRAKTICKÝ



Šetrné k přírodě, bezpečné pro váš
domov

Návrh i výroba vinylových dílců 
Novilon® Vinyl  i Novilon® Click jde ruku 

v ruce s ekologičností  a udržitelným 
rozvojem. Dílce jsou vyráběny bez ftalátů

a obsahují podíl recyklátu pocházející
pouze z kontrolovaných zdrojů. Navíc jsou 
vyráběny ve výrobním závodě, který 100% 

využívá zelenou elektřinu a všechen
odpad z jejich výroby je recyklován 

zpět do produktu.

EKOLOGICKÉ VINYLOVÉ DÍLCE

Kvalitou dílců Novilon® Vinyl a Novilon®
Click jsme si opravdu jisti, protože 
všechny suroviny i výrobní proces 

kontrolujeme od začátku do konce.
Můžete se spolehnout, že s dílci Novilon® 

si domů přinášíte kvalitní a funkční 
krytinu, což garantujeme zárukou 20 let.
Bližší informace o záručních podmínkách

naleznete v záručním listu.

GARANTOVANÁ ZÁRUKA
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ÚŽASNÁ PODLAHA
do každého interiéru

vašeho domova
CHODBA, PŘEDSÍŇ
Novilon® CLICK | cc62485
Novilon® VINYL | s67485

KOMFORTNÍ

A ODOLNÝ V

NÁDHERNÝCH

DEKORECH
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Dílce k celoplošnému
lepení ve formátu
prken nebo čtverců

Dílce se zámkovým
systémem pro
snadnou instalaci
zakliknutím ve
formátu prken 
i obdélníků

180 x 32 cm | 5,76 m2 (10 ks) 

150 x 28 cm | 4,2 m2 (10 ks) 

50 x 50 cm | 
3m2 (12 ks) 

100 x 15 cm | 3m2 (20 ks) 

120 x 20 cm | 2,88 m2 (12 ks) 

121,2 x 18,7 cm | 1,81 m2 (8 ks)150,5 x 23,7 cm | 2,14 m2 (6 ks)

60 x 31,7 cm | 
1,9 m2 (10 ks) 

Rozměrová stabilita dílců v kombi-
naci s přesným zámkovým spojem
se postará o precizní spojení vaší
podlahy, kterou můžete používat
ihned po pokládce.
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KREATIVNOST
A ORIGINÁLNOST

různé možnosti pokládky
i variant dílců

PRACOVNA
Novilon® CLICK | cc60293
Novilon® VINYL | w66293

MNOHO

VARIANT

INSTALACE
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VINYL
w66280
180 x 32 cm

CLICK
cc60280
150,5 x 23,7 cm

DEKORY inspirované PŘÍRODOU

VINYL
w66282
180 x 32 cm

CLICK
cc60282
150,5 x 23,7 cm

VINYL
w66284
180 x 32 cm

CLICK
cc60284
150,5 x 23,7 cm

VINYL
w66286
180 x 32 cm

CLICK
cc60286
150,5 x 23,7 cm

VINYL
w66300
150 x 28 cm

CLICK
cc60300
150,5 x 23,7 cm

VINYL
w66301
150 x 28 cm

X
VINYL
w66302
150 x 28 cm

CLICK
cc60302
150,5 x 23,7 cm

VINYL
w66305
150 x 28 cm

CLICK
cc60305
150,5 x 23,7 cm

VINYL
w66308
150 x 28 cm

X
VINYL
w66183
150 x 28 cm

X
VINYL
w66064
120 x 20 cm

CLICK
cc60064
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66065
120 x 20 cm

CLICK
cc60065
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66082
120 x 20 cm

CLICK
cc60082
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66084
120 x 20 cm

CLICK
cc60084
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66292
120 x 20 cm

X
VINYL
w66293
120 x 20 cm

CLICK
cc60293
121,2 x 18,7 cm

Pro výběr vzoru vždy použijte reálný vzorník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.10



VINYL
w66295
120 x 20 cm

CLICK
cc60295
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66375
120 x 20 cm

CLICK
cc60375
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66376
120 x 20 cm

CLICK
cc60376
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66350
100 x 15 cm

CLICK
cc60350
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66241
100 x 15 cm

CLICK
cc61241
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66255
100 x 15 cm

CLICK
cc61255
121,2 x 18,7 cm

VINYL
w66063
100 x 15 cm

X
VINYL
w66026
100 x 15 cm

CLICK
cc60026
121,2 x 18,7 cm

VINYL
s67418
50 x 50 cm

CLICK
cc62418
60 x 31,7 cm

VINYL
s67776
50 x 50 cm

CLICK
cc63776
60 x 31,7 cm

VINYL
s67485
50 x 50 cm

CLICK
cc62485
60 x 31,7 cm

VINYL
s67488
50 x 50 cm

CLICK
cc62488
60 x 31,7 cm

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

Struktura povrchu odpovídá kresbě dekoru – embosování v registru

Zkosená hrana po všech 4 stranách dílce

U extra velkého formátu prken, pro umocnění efektu prkenné podlahy,
jsou hrany zkosené pouze na dlouhých stranách dílce
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klasické dlaždicové uspořádání využijete zejména 
u čtvercových dílců

u prkem převažuje instalace na vazbu cihel, či s přesahem
jednotlivých dílců

vyzkoušejte si naplánovat podlahu přímo v našem 
plánovači podlah na www.forbo-flooring.cz/planovac

prkna instalované do struktury rybí kosti nabízí originální
vzhled podlahy. Tato varianta instalace je možná POUZE 
u dílců NOVILON VINYL.

dílce lze bez problémů položit také na podlahové 
vytápění. Bližší informace naleznete v příručce instalace.

dílce můžete vysávat, stírat prachovým mopem
nebo vytírat za použití prostředku Monel.

PODLAHA PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Kombinujte více dekorů a vytvořte tak barevně atraktivní
podlahu. Kombinujte lamely a skládejte unikátní 

podlahové vzory. Kombinujte různé šíře prken a získáte
naprosto jedinečnou podlahu. Kreativitě a originálnosti 
se meze nekladou. Dílce Novilon jsou flexibilní a snadno

se řežou, díky čemuž umožní rychlou pokládku jak 
lepením nebo pouhým zakliknutím. V případě poškození

je možné dílec vyměnit.



NEOMEZENÉ MOŽNOSTI
INSTALACÍ

tvořte, kombinujte, plánujte
svoji originální podlahuVSTUPNÍ HALA

Novilon® VINYL | w66255

DÍLCE NOVILON

VINYL A CLICK 

PRO VÁŠ

ÚTULNÝ 

DOMOV

13



PŘÍJEMNÉ NA DOTYK
vhodné také 
k instalaci na 

podlahové topení

LOŽNICE A DĚTSKÝ POKOJ
Novilon® CLICK | cc60300
Novilon® VINYL | w66300

ZDRAVOTNĚNEZÁVADNÉDÍLCE BEZ FTALÁTŮ
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vinylové dílce Novilon® Vinyl a Novilon® Click splňují požadavky normy EN-ISO 10582

Novilon® Vinyl Novilon® Click

Celková tloušťka EN-ISO 24346 2,0 mm 5,0 mm

Nášlapná vrstva EN-ISO 24340 0,40 mm 0,55 mm

Velikost kolekce 28 dekorů 23 dekorů

Bytová výstavba EN-ISO 10874 Třída 23 Třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 Třída 32/41 Třída 33

Rozměr čtverců EN-ISO 24342 50 x 50 cm 60 x 31,7 cm

Rozměr prken EN-ISO 24342 100 x 15 cm / 120 x 20 cm / 121,2 x 18,7 cm /
150 x 28 cm / 180 x 32 cm 150,5 x 23,7 cm

Množství čtverců/m2 v balení 3,0 m2 (12 ks) 1,9 m2 (10 ks)

Množství prken/m2 v balení 3,0 m2 (20 ks) / 2,9 m2 (12 ks) 1,81 m2 (8 ks) /
4,2 m2 (10 ks) / 5,76 m2 (10 ks) 2,14 m2 (6 ks)

Pravoúhlost a přímost EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm < 400 mm < 0,25 mm
> 400 mm < 0,35 mm > 400 mm < 0,35 mm

Celková hmotnost ISO 23997 cca 2850 g/m2 8300 g/m2

Obsah pojidel v nášlapné vrstvě EN-ISO 10582 Typ 1 Typ 1

Protikluznost DIN 51130 R10 R10

Kročejová neprůzvučnost EN-ISO 717-2 5 dB 7 dB / 15 dB 
v kombinaci s podložkou Forbo

Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 Velmi dobrá Dobrá, s a bez podložky Forbo

Odolnost vůči bodovému zatížení ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm
Typická hodnota ~ 0,04 mm ~ 0,05 mm

Barevná stálost ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Emise VOC ISO 16000-9 ≤ 100µg/m3 ≤ 160µg/m3

Chemická odolnost EN-ISO 26987 Velmi dobrá Velmi dobrá

Rozměrová stálost (po vystavení teplu) EN-ISO 23999 ≤ 0,05 % ≤ 0,05 %

Všechny produkty Novilon® Vinyl a Novilon® Click 
splňují požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1 s a bez podložky Forbo

Protikluznost EN 13893 DS - µ > 0,30 DS - µ > 0,30

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

Elektrostatické vlastnosti EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Oblasti použití pro Novilon® Vinyl: Oblasti použití pro Novilon® Click:

1. Ošetření povrchu Diamond Seal 2. Transparentní nášlapná
vrstva 3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru 4. Vyztužení skel-
ným rounem s vysokou hustotou 5. Kompaktní rubová vrstva

1. Vrstva Diamond
Seal s embosova-
ným povrchem 
2. Transparentní 
nášlapná vrstva 
3. Vrstva s potiskem

dekoru 4. Vyztužení skelným rounem o vysoké hustotě 
5. Vyvážená kalandrovaná rubová vrstva se zámkovým systémem
6. Podložka Forbo Click – instaluje se samostatně 

1
2

3
4

5

1

2
3

4
5

6
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www.asko-as.cz
www.forbo-flooring.cz

LUXUSNÍVINYLOVÉ
DÍLCE

VÍCE INFORMACÍ o dílcích Novilon® Vinyl a Click naleznete na webu nebo u svého prodejce:




