nature

ova n l i g t j o r d n ä r a

N o v i l o n F u s i o n är ett prisvärt vinylgolv av högsta kvalitet som du enkelt lägger själv.
Det är snyggt, lättskött och samtidigt mjukt att gå och stå på – ett perfekt alternativ i hall,
sovrum, vardagsrum och kök. Kollektionen bjuder på stor variation med sin nya mönsterdesign
som andas framtid. Väljer du Novilon till dina golv får du många möjligheter att inreda trendigt
och skapa nya fräcka miljöer.

funk tionell finess

5716 Jur a
green grey

basic

5721 So koto

5756 D o d o na

grey

5761 Selwo o d

grey sand

white

N o v i l o n F u s i o n är klassat som ett av de mest slittåliga golven för bostäder. 
Mattan är intrycksbeständig och reptålig, står emot friktionsmärken från skor
och möbler, tack vare det unika ytskiktet Diamond Seal. Kollektionen ger ett
modernt och hållbart golv som håller stilen länge. Med Novilon i din bostad får du
ett smidigt och praktiskt vinylgolv som tål vardagsliv och fester i många år framåt.

5736 D o r m a

5738 D o r m a

terra

deco

59 6 6 Jupr ana

chocolate

59 6 8 Jupr ana

aluminium

63 49 S to ne

titanium

black

skimrande struk tur

N o v i l o n F u s i o n finns i 15 olika mönster och strukturer. En del mattor har en cool,
skimrande metallisk yta som skapar spännande effekter i rummet. En del liknar betong och
trä och andra croccoläder och stål. Mattorna finns i 2-meters bredder, vilket gör dem mycket
anpassningsbara i olika utrymmen. Novilon fusions färger matchar de flesta möbelstilar och
ger en harmoniska bas till ditt hem.

570 4 L ava

concrete grey

5702 L ava
silver grey

570 6 L av

metallic olive

5741 Sal sa
off white

5745 Sal sa
taupe

73 43 T wo T ier
anthracite

liv ing re kla m.se

15

vinylgolv

som förnyar ditt hem

Forbo Flooring ingår i den schweiziska
Forbokoncernen och erbjuder ett komplett
sortiment av golvprodukter. Våra hög
kvalitativa linoleum-, vinyl-, textil-, laminatoch parkettgolv samt entrésystem förenar
funktion, färg och design, vilket möjliggör
helhetslösningar för golv i alla miljöer.

Novilon Fusion är en ny kollektion av
vinylgolv med fräck industrikänsla.
Kollektionen bjuder på 15 olika
mönster i betong, crocco, natur, trä,

Baksida
Baksidan består av glasfiberarmerat PVC-skum.

skiffer, sten och metall. Mattorna ger ett

Bruksklass: 23/31 enligt EN 685
Stegljudsdämpning: 16 dB
Intrycksbeständighet: < 0,20 mm

rustikt, lite rått uttryck som mjukas upp av de väl

Dimensioner:

avstämda färgerna i creme, choklad, terracotta, oliv, silver,
grått och svart. Novilon passar i bostäder, perfekt
i alla rum och för olika stilar.

www.forbo-flooring.se

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel 031-89 20 00
Fax 031-28 44 47
Kundservice tel 031-89 20 90
Kundservice fax 031-68 36 02
e-mail: info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se
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Mönsterrapporter
Artikel
Längd mm Kommentar
0		

0	Ja

5704		

0		

0	Ja

5706		

0		

5716		

ca 200

2)

0	Ja
100	Nej

5721		

187		

0	Nej

5736		

1500		

1000	Nej

1500		

1000	Nej

5738		
Mätt enligt

Bredd mm Ändvändning

5702		

5741		

ca 200

2)

100	Nej

5745		

ca 200

2)

100	Nej

Rullängd

30 m 	EN 426

5756		

ca 200

2)

200	Nej

Rullbredd

2 och 4 m 	EN 426

5761		

ca 200

2)

200	Nej

Totaltjocklek

2,4 mm 	EN 428

5966		

600

1)

600	Nej

Tjocklek slitskikt

0,25 mm 	EN 429

5968		

600

1)

600	Nej

Ytbehandling 	PUR, Diamond Seal

6349		

375

1)

375	Nej

Vikt

7343		

50		

50 	Nej

1,85 kg/m2 	EN 430

1)	Om läggningen är bredare än 2 m använd rulle med 4 m bredd för att undvika skarvning.
Om skarvning krävs för dessa mönster måste materialåtgången beräknas med hänsyn till breddrapporten.
2)	Trämönstrade golv läggs så att skarvar mellan stavar inte placeras mitt för varandra.
Läggning: Se sep läggningsanvisning på vår hemsida www.forbo.se
Skötsel: Se GBR:s skötselråd för plastgolv i bostäder www.golvbranschen.se
Av tryck- och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara förekomma.
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Användningsområden
Torra utrymmen tex sovrum, vardagsrum, entréer och
kök i bostäder, fritidshus etc.
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