
creating better environments

Nya Novilon – skönhet och styrka.





” Jag vill ha golv  
som man kan köra  
grävskopa på.”

Vill du ha ett vackert hem som ändå inte är alltför ömtåligt? Genom 
att lägga in ett Novilon-golv får du en bra grund att stå på. Novilon 
förenar nämligen skönhet och styrka på ett sätt som är svårt att 
överträffa.

Oavsett om du väljer ett mönster från kollektionerna Piso, 
Scandinavia eller Fusion, får du ett snyggt och stilrent golv som 
harmonierar perfekt med resten av inredningen i ditt hem. 
Samtidigt klarar golvet mycket tuff behandling. Det har delvis sin 
förklaring i något som vi kallar Diamond Seal, ett starkt ytskikt av 
polyuretan som effektivt skyddar mot fläckar och märken. Faktum 
är att Novilon är så pass beständigt och har så hög kvalitet att vi 
vågar ge dig 15 års garanti.

Och trots den fantastiska styrkan och stryktåligheten är golvet 
dessutom mjukt, tyst och behagligt varmt att gå på.

Här kan du titta närmare på Novilon-kollektionerna och alla 
olika mönster och strukturer som du har att välja på. Med nya 
Novilon kan du på ett mycket prisvärt sätt skapa ett vackert hem 
som tål vardagslivets prövningar under många år framåt.
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Tips från inredningsarkitekten: 

Med de mer finstämda mönstren i kollektionen Novilon Piso kan du 
skapa en lugn och harmonisk bas i ett sovrum eller lekrum. Med de  
dekorativa rutmönstren skapar du en klassiskt ombonad känsla i köket 
eller hallen som du kan komplettera med spännande inredningsdetaljer.

Novilon Piso är en kollektion som innehåller mönster av både diskret och lekfull  
karaktär. Det är en mix av nyskapande och klassisk design som passar i moderna  
hem, antingen genom att smälta in eller genom att skapa en spännande kontrast. 

I kollektionen Novilon Piso hittar du unika mönster som 
ger dig möjlighet att skapa både kontraster och harmoni. 
Du får en bas att bygga vackra miljöer på. Och samtidigt 
kan du vara lugn för att golvet håller stilen under lång 
tid framöver. För hos Novilon Piso hittar du allt det som 
kännetecknar ett Novilon-golv, inklusive den oerhörda 
slitstyrkan.

Tål vardagens alla påfrestningar.
Inte minst i köket eller hallen är det skönt med ett golv 
som tål att skura och skrubba med vatten. Och som inte 
tar skada av att man drar en möbel över det eller tappar 
något tungt. Novilon Piso är konstruerat just för att tåla alla 
vardagens påfrestningar utan att tappa sin färg eller finish.

Lätt att sköta och att lägga.
Men Novilon Piso är inte bara lättskött. Det är också lätt 
att lägga och finns i 2-, 3- och 4-metersbredder. Du kan 
enkelt lägga golvet själv med ett minimum av skarvar. På 
ytor upp till 20 m² behöver du inte ens limma golvet, utan 
kan lägga det direkt på underlaget. Detta belyser en annan 
fördel med Novilon-golv, nämligen att de är lätta att byta 
ut om du skulle vilja.

Ta med dig prover från butiken och utforska vad Novilon 
Piso skulle kunna göra för ditt hem.

Skönheten hos det klassiska. 
Styrkan hos det nyskapande.

Novilon Piso
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Designern berättar. Inspirationen till Novilon Piso 
kommer från det amerikanska 50-talet, då helt nya idéer 
tog över inom design och inredning. Nu skulle det vara 
pastellfärger, neon, kitsch, vinyl och krom. Det skulle 
också vara öppen planlösning, moderna köksmaskiner, 
gigantiska kylskåp och – naturligtvis – rutiga golv.
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6515 Malaga

Tips från inredningsarkitekten:

Novilon Scandinavia kommer i 2-, 3- eller 4-metersbredder och du kan 
med fördel löslägga det på ytor upp till 20 m². Golven i kollektionen 
passar på de flesta ställen i hemmet, även i sovrum och vardagsrum. 
Jobba med accentfärger och inredningsdetaljer för att skapa spän-
nande kontraster mot golvets lugna yta. 

Kollektionen Novilon Scandinavia inne-
håller många av de tidlösa mönster som 
lånats från naturliga material och som 
skänker varje rum en självklar skönhet. 
Samtidigt har golven en orubblig styrka 
som gör att de klarar av alla påfrestningar 
som ett modernt familjeliv kan utsätta 
dem för.

De mönster i kollektionen Novilon Scandinavia som efter-
liknar sten och trä ger ett mycket naturtroget intryck. Det är 
bland annat tack vare att många av mönstren har den prägla-
de struktur som är så unik för Novilon. Du känner stengolvets 
ojämnheter eller träplankornas fibrer. Men trots sin likhet med 
naturliga material har Novilon Scandinavia avgörande fördelar 
jämfört med dem. Istället för stengolvets hårdhet och kyla har 
du ett mjukt, varmt och tyst golv. Istället för trägolvets ömtå-
lighet och springor har du ett slitstarkt och lättstädat golv.

Skönhet, styrka – och frihet.
I denna breda kollektion som innehåller ett stort antal 
varianter hittar du dessutom några modernt abstrakta motiv. 
Men vilket mönster du än väljer så kan du vara säker på att du 
har med dig alla fördelar som ett Novilon-golv ger. Inte bara 
skönheten och styrkan utan också friheten. Då menar vi dels 
friheten som kommer med att golvet är lätt och smidigt att 
lägga. Vi menar också den frihet som det innebär att Novilon-
golv är så prisvärda. Om du trots golvets långa livslängd skulle 
få lust att byta så behöver det inte vara en stor affär.

Låna med dig prover från butiken och prova dig fram till 
ett nytt hem.

Skönheten hos storskogen.  
Styrkan hos urberget.

Novilon Scandinavia
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Designern berättar. Novilon Scandinavia har sina design- 
mässiga rötter i den skandinaviska naturen. Mycket av 
mönstren och strukturerna är lånade från skogarna och 
bergen i våra trakter. Den självklara skönheten och styrkan 
hos trä och sten ger en tidlös och ständigt modern prägel 
åt golvet.
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Tips från inredningsarkitekten: 

Använd Novilon Fusion för att på ett smakfullt men tydligt sätt 
understryka din personlighet och stil eller för att skapa en mo-
dern känsla i ditt hem. Krydda gärna med någon stark färg eller 
ovanlig möbel för att skapa dramatik. 

Novilon Fusion är en kollektion som bjuder 
på 15 väldigt olika mönster. Vad de har 
gemensamt är en spännande blandning 
av finstämdhet och en rå känsla som för 
tankarna till industrimiljöer och storstad.

Novilon Fusion är en perfekt bas i ett hem där du vill skapa 
en modern och personlig känsla. De väl avstämda färgerna 
i bland annat crème, choklad, oliv och silver mjukar upp det 
rustika intrycket av motiv som betong, crocco, skiffer och 
metall. 

Lika slitstarkt som bekvämt. 
Och som alltid när det gäller Novilon-golv behöver du inte 
tänka på nackdelarna med de material som varit förebilder. 
Oavsett mönster vet du att du får ett slitstarkt golv som är 
lättstädat och inte känsligt för vare sig vatten, fläckar eller 
repor. Du vet också att du tack vare skumbaksidan får ett  
golv som är skönt och mjukt att gå på och som dämpar ljud.  
Dessutom kan du vara lugn för att du lätt kan lägga golvet  
själv. Rullens bredd finns i 2 och 4 m, vilket betyder att den  
är mycket anpassningsbar. Precis som alla Novilon-golv kan  
du lägga det löst på ytor upp till 20 m² eftersom mattans  
konstruktion gör att den lägger sig väl tillrätta utan lim. 

En smart affär.
Och sist men inte minst får du mycket design och funktion för 
pengarna med ett golv ur kollektionen Novilon Fusion. Kan 
ett golv bli smartare?

Ta med prover från butiken och experimentera fram ditt 
nya hem.

Skönheten hos finstämda färger. 
Styrkan hos den råa känslan.

Novilon Fusion



5702 Lava

5738 Dorma

5968 Juprama 6349 Stone 7343 Two Tier

5704 Lava

5741 Salsa

5706 Lava

5745 Salsa

5716 Jura

5756 Dodona

5721 Sokoto

5761 Selwood

5736 Dorma

5966 Juprama



Designern berättar. Novilon Fusion är en kollektion 
som smälter samman många olika uttryck och material. 
Gemensamt för allihop är den råa känslan. Inspirations-
källor har varit råmaterial som sten och trä, men också 
olika industriella miljöer.



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

Beskrivning
Novilon är ett plastgolv av högsta kvalitet, särskilt anpassat för bostäder. Den slitstarka 
ytan gör golvet både tåligt och lättskött. Ytan är dessutom förstärkt med Diamond Seal, 
ett starkt polyuretanskikt som ger ett gott skydd mot repor, fläckar och tryckmärken. 
Novilon är smidigt att lägga och så stabilt att det kan lösläggas på ytor upp till 20 m2. 
Skumbaksidan gör Novilon skönt och varmt att gå på och dämpar dessutom ljud.

Användningsområden
Torra utrymmen som t ex sovrum, vardagsrum, entréer, kök i bostäder, fritidshus etc.

Tekniska egenskaper
I huvudsak redovisade enligt Europastandardsystemet för golvmaterial (EN). För så 
kallade cushionvinylprodukter är de tekniska kraven samlade i specifikationen EN 653. 
Där anges också de mätmetoder som skall användas. Lämpliga användningsområ-
den för den här typen av produkter redovisas enligt EN 685 där dessa specificeras. 
Systemet underlättar valet av golv till olika användnings områden: bostäder, offentlig 
miljö, industriell miljö. Klasserna är baserade på tålighet mot trafikbelastning. Novilon 
Scandinavia uppfyller de allmänna kraven enligt EN 653 och uppnår klass 23 och klass 
31 enligt EN 685. Detta innebär att Novilon lämpar sig för stark trafik i bostadsmiljö och 
lättare i offentlig miljö.

*  Novilon Fusion finns i 2 och 4 m bredd. 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.

*  Om läggningen är bredare än 2 m använd rulle med 3/4 m bredd för att undvika skarvning. 
Om skarvning krävs för dessa mönster måste materialåtgången beräknas med hänsyn till 
breddrapporten.

* Finns i 2 och 4 meters bredd

För 2 m resp. 3 m bredd lägges 2 resp. 3 till som sista siffra i färgnumret.
Använd i första hand tillräcklig rullbredd för att undvika skarvning. Om skarvning
krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten.
Den exakta rapportstorleken kan erhållas från vår tekniska avdelning.

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

Av tryck- och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och
levererad vara förekomma.

Dimensioner

Novilon Mätt enligt
Rullängd 30 m EN 426
Rullbredd 2, 3 och 4 m EN 426
Totaltjocklek 2,4 mm EN 428
Tjocklek slitskikt 0,25 mm EN 429
Ytbehandling PUR, Diamond Seal
Vikt 1,85 kg/m2 EN 430

Piso mönsterkollektion

Färgnummer Namn Mönsterpassning mm Ändvändning
7314 Pumice 0 x 0 Ja
7315 Pumice 0 x 0 Ja
7316 Pumice 0 x 0 Ja
5794 Fibra 0 x 0 Ja
5796 Fibra 0 x 0 Ja
6381 Ruta 500 x 500 Nej
6382* Ruta 500 x 500 Nej
6383* Ruta 500 x 500 Nej
6384* Ruta 500 x 500 Nej
6386* Ruta 500 x 500 Nej
6387* Ruta 500 x 500 Nej

Scandinavia mönsterkollektion

Färgnummer Namn Mönsterpassning mm Ändvändning
5841 Picea 200 x 125 Nej
6185 Sao Paolo 200 x 100 Nej
6532 Juglans 200 x 100 Nej
6542 Oscuro 200 x 200 Nej
6598 Carros 200 x 143 Nej
7406 Pamplona 200 x 100 Nej
7598 Virginia 200 x 200 Nej
7599 Virginia 200 x 200 Nej
7608 Macon 200 x 500 Nej
7646 Castello 200 x 167 Nej
8330 Donau 200 x 67 Nej
8477 Pine 200 x 200 Nej
8599 Pine 200 x 200 Nej

6110 Tarragona 167 x 167 Nej
6111 Tarragona 167 x 167 Nej
6112 Tarragona 167 x 167 Nej
6119 Tarragona 167 x 167 Nej
7451 Tarragona 167 x 167 Nej
6122 Montana 1500 x 1000 Nej
6381 Ruta 500 x 500 Nej
6387 Ruta 500 x 500 Nej
6507* Patina 375 x 250 Nej
6508* Patina 375 x 250 Nej
6513 Malaga 250 x 250 Nej
6514 Malaga 250 x 250 Nej
6515 Malaga 250 x 250 Nej

5784 Romance 1500 x 1000 Nej
5884 Facade 0 x 0 Ja
5887 Facade 0 x 0 Ja
6587 Bassano 0 x 0 Ja
6588 Bassano 0 x 0 Ja
5903 Vicenza 0 x 0 Ja
7363 Vicenza 0 x 0 Ja
7502 Vicenza 0 x 0 Ja
7503 Vicenza 0 x 0 Ja
8523 Vicenza 0 x 0 Ja

Fusion mönsterkollektion

Färgnummer Namn Mönsterpassning mm Ändvändning
5716 Jura ca 200 x 100 Nej
5721 Sokoto 187 x 0 Nej
5756 Dodona ca 200 x 200 Nej
5761 Selwood ca 200 x 200 Nej
5736 Dorma 1500 x 1000 Nej
5738 Dorma 1500 x 1000 Nej
5966* Juprama 600 x 600 Nej
5968* Juprama 600 x 600 Nej
6349* Stone 375 x 375 Nej
5702 Lava 0 x 0 Ja
5704 Lava 0 x 0 Ja
5706 Lava 0 x 0 Ja
5741 Salsa ca 200 x 100 Nej
5745 Salsa ca 200 x 100 Nej
7343 Two Tier 50 x 50 Nej
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