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DE NOVILON VTWONEN COLLECTIE IS…
• Geluiddempend
• Eenvoudig in onderhoud
• Tot 40 m² los te leggen
• Ideaal voor vloerverwarming
• Ftalaat vrij
• Duurzaam
• Water-, kras- en slijtvast
• 100% antistatisch
• Comfortabel
• Ontworpen samen met de designers van vtwonen
• Nederlands fabrikaat
• Verkrijgbaar in 16 kleuren
• 2 en 4 meter breed

Comfortabel en oersterk: Novilon vtwonen is ideaal 

voor bijna iedere ruimte in huis. Sfeervol voor in de 

woonkamer of hufterproof voor een kinderkamer!

De exclusieve samenwerking tussen de Novilon- 

designers en het vtwonen-team heeft een prachtige 

eigentijdse en veelzijdige vloerencollectie opgeleverd. 

Gemaakt voor een persoonlijk en stijlvol interieur.  

En dat kan zomaar jouw interieur zijn of worden!

AAIBAAR BETON
•  Mooie rustige beton look vloeren
•  In 6 kleuren

LAVA
2427 (400 cm) 24272 (200 cm)

BETON
2424 (400 cm) 24242 (200 cm)

KIEZEL
2421 (400 cm) 24212 (200 cm)

KALK
2428 (400 cm) 24282 (200 cm)

BASALT
2425 (400 cm) 24252 (200 cm)

GRUIS
2423 (400 cm) 24232 (200 cm)

VLOERENCOLLECTIE

KALK 2428



DE NOVILON VTWONEN COLLECTIE IS…
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STOERE BETONVLOEREN
• Met embossing, voelt levensecht
• Niet van echt te onderscheiden cementbeton look
• In 4 kleuren

HONGAARSE PUNT 
•  Gevarieerd beeld door verschillende houttinten
•  In 3 kleuren

KRISTAL
2405 (400 cm) 24052 (200 cm)

ANIJS
2468 (400 cm) 24682 (200 cm)

GLAS
2407 (400 cm) 24072 (200 cm)

ZOETHOUT
2464 (400 cm) 24642 (200 cm)

KWARTS
2403 (400 cm) 24032 (200 cm)

ZILVER
2406 (400 cm) 24062 (200 cm)

KOFFIE
2466 (400 cm) 24662 (200 cm)

Bestel je gratis staal op
www.forbo-flooring.nl/
stalenservice 

Bezoek de vloerplanner 
en bekijk de vloer in iedere 
gewenste ruimte op 
www.forbo-flooring.nl/
vloerplanner 

KOFFIE 2466

ZILVER 2406



MINERAAL 2416 STIP 2492

DE TREND:  
TERRAZZO VLOER!
•  Kamerbreed, dus zonder naden
•  In 2 kleuren

MINERAAL
2416 (400 cm) 24162 (200 cm)

GRANIET
2419 (400 cm) 24192 (200 cm)

GRAFISCHE VLOER: STIP
•  Uniek en te combineren met alle

betons en terrazzo vloeren
•  1 kleur

STIP
2492 (400 cm) 24922 (200 cm)

creating better environments

Voor meer informatie over deze collectie en de samenwerking met vtwonen, 
bezoek www.forbo-flooring.nl/vtwonen

Volg ons op




