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Een mooie vloer is de basis voor elke ruimte.  
Naast warm en uitnodigend is deze ook makkelijk 
in onderhoud en comfortabel qua geluid. Een vloer 
waarop iedereen welkom is. De vloeren binnen deze 
collectie zijn van prachtige kwaliteit en niet van hun 
natuurlijke varianten te onderscheiden. Het enige 
verschil: de eenvoud in onderhoud. Laat je in dit 
magazine inspireren door onze Novilon collecties.  
Kies je vloer uit de ruime variatie aan dessins, van stoer 
terrazzo tot hout in hippe visgraat. Of ga voor een 
brede plank afgewerkt met voelbaar reliëf en verdiepte 
v-groef. Wil je een eigentijdse en stijlvolle vloer?  
Kies dan voor onze vtwonen collectie. Welke keuze 
je ook maakt, met Novilon kies je voor een mooie en 
sterke basis. Design om op te leven.

Een mooie warme houtvloer voor in de woonkamer of betonlook vloer voor 

een kantoorloft: Novilon kan kamerbreed toegepast worden. Bijna elke vloer 

is verkrijgbaar op 2, 3 of 4 meter breed. Bovendien is elke vloer ftalaat vrij.

Voelt goed
Novilon is comfortabel en gemakkelijk in onderhoud. Lichtverend en 

geschikt voor vloerverwarming, dus extra prettig aan de voeten.

Klinkt goed
Voor jou, omdat de geluiddempende werking het contact- en 

omgevingsgeluid aanzienlijk vermindert. Een rustige vloer dus.  

Ook voor je onderburen

Oogt goed
Dessins die direct mooi zijn en ook mooi blijven. Een enorme keuze in 

kleuren. Zo is jouw vloer niet alleen uniek, maar oogt ook uniek.

DESIGN OM
OP TE LEVEN

Voelt goed, 
oogt goed, 
klinkt goed.

 Viva Hout - grey timber
5443

Vloer op de cover: vtwonen - glas - 2407
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Eenvoudig in onderhoud 
Het onderhoud van Novilon is verrassend simpel. Vuil 

heeft nauwelijks vat op de vloer en schoenzoolstrepen 

zijn eenvoudig te verwijderen. Stofwissen of stofzuigen is 

voldoende. Verder is de vloer goed bestand tegen water, wijn 

of andere vloeistoffen. Verwijder het wel direct, want sommige 

kleurstoffen zijn erg agressief. 

Duurzaam 
Novilon neemt het milieu serieus. Op alle Novilon vloeren krijg 

je 15 jaar garantie, dat is belangrijk want een lange levensduur 

spaart grondstoffen. Evenals eenvoudig onderhoud trouwens: 

minder stofzuigen, minder water en zeep... het telt allemaal 

mee. Plus, Novilon is goed te recyclen, herbruikbaar én wordt 

gemaakt met gebruik van groene stroom.

MAKKELIJK IN 
ONDERHOUD EN 
SCHOONMAAK

•  Duurzaam
•  Ftalaatvrij 
•   Geluiddempend
•  Eenvoudig in onderhoud
•  Tot 40 m² los te leggen, herbruikbaar
•  Ideaal voor vloerverwarming
•  Watervast
•  100% antistatisch
•  Comfortabel
•  Kamerbreed dus vrijwel naadloos
•  Nederlands ontwerp en fabrikaat
•  15 jaar fabrieksgarantie

Novilon 
vloeren

Vuil hecht zich minder makkelijk aan een 

Novilon vinylvoer, omdat alle vloeren 

tijdens het productieproces extra lang 

gedroogd worden.

Elke Novilon vloer is voorzien van 

Aquagrip. Dat zorgt ervoor dat het risico 

van uitglijden op een natte vloer wordt 

beperkt.

Alle Novilon vloeren zijn voorzien van 

een stevige toplaag die beschermt

tegen krassen en slijtage.

Comfortabel 
Novilon is warm aan je voeten. Dat zit ‘m in de speciale 

structuur die de warmte isoleert. Novilon is bovendien  

geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling. En ook nog 

eens 100% antistatisch.

Mooi én stil 
Novilon is onmiskenbaar een mooie vloer. De dessins van 

Novilon zijn maar liefst anderhalve meter lang, waardoor het 

patroon op de vloer altijd natuurlijk oogt. De Diamond seal 

toplaag zorgt voor een matte finish en extra bescherming.  

De vloer dempt tevens geluid. Het zorgt letterlijk voor een 

stiller huis. En dat is iets waar vooral ouders blij van worden.  

En kinderen natuurlijk - stil spelen bestaat niet.

Sterk 

Novilon kan het leven aan: skateboarden, skippyballen, 

hockeyen of loopfietsen... Het is geen probleem.  

De vinylvloeren van Novilon zijn door de stevige toplaag 

bijzonder sterk. En stoelpootindrukken, of die van naaldhakken, 

veren vanzelf weer terug.

Strak 

Novilon is verkrijgbaar in banen van 2, 3 of 4 meter breed, dus

vrijwel geen zichtbare naden waar vuil in terecht kan komen.

Tot 40 m2 is Novilon ook los te leggen. Wij adviseren je een 

vakman. Dan wordt het écht strak. Het oog wil immers ook wat.

GELUID-

DEMPEND 

17dB

 Viva Hout - bright oak
5457

 Viva Hout - light chestnut
5822
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Binnenkijken bij Marcel en Leonie

Industriële 
vloer met een 
warm tintje

In het dagelijks leven zorgt Marcel grotendeels voor het gezin 

en belegt hij op de beurs. Leonie is fiscaal jurist, partner bij een 

accountants- en belastingadvieskantoor en brengt het grootste 

gedeelte van de week door op het kantoor. Naast een passie 

voor interieur heeft het gezin een flinke lijst hobby’s. Zo houdt 

Marcel van sporten en bezoekt graag eens een festival. Leonie 

houdt van boksen en yoga, “maar ik vind het ook fijn om te 

lezen”, vertelt ze. “Allerlei boeken, maar vooral interieurboeken 

en tijdschriften vind ik leuk. En samen vinden we het leuk om 

na te denken over de inrichting en het verbouwen van huizen 

en daar plannen voor te maken. Marcel is heel handig, dus hij 

voert die plannen dan ook weer uit.” 

Het gezin woonde hiervoor in dezelfde wijk. Ze vonden vooral 

de ligging van het huis erg fijn: een rustige plek, weinig verkeer 

en een tuin aan het water. “Tegelijkertijd ligt de woning lekker 

centraal”, legt Leonie uit. “Dichtbij het strand, bos en grote 

steden op 20 minuten rijden. Voor ons de ideale plek om te 

wonen.” 

“Toen we het huis kochten was het niet geheel onze smaak, 

alleen vier buitenmuren zijn blijven staan. Marcel heeft heel 

veel zelf gedaan met wat hulp van bouwbedrijf Brouwer uit 

Amsterdam. Ook de tuin en de buitenkant van de woning 

hebben we uiteindelijk zelf aangepakt.”

“ Onze woonstijl is industrieel  
met een warm tintje. Ik noem het 
graag ‘industrieel basic chic’.”

Warm tintje
Het huis heeft een moderne uitstraling, maar is wel heerlijk 

sfeervol. “Ik noem onze woonstijl graag ‘industrieel basic 

chic’,” lacht Leonie. “Het is vrij industrieel, maar met een warm 

tintje. We hebben de inrichting voornamelijk samen bedacht. 

Gelukkig hebben we vrijwel dezelfde smaak. Meestal bedenk ik 

iets en vervolgens maakt of werkt Marcel het uit. Ideaal!”

B I N N E N K I J K E R

Marcel en Leonie wonen samen met hun twee dochters, Nikki (17) 
en Noa (14), in Heemskerk in een vrijstaand huis uit 2004. Mopshond 
Pip maakt het gezin compleet. In 2018 kochten Marcel en Leonie het 
huis om het vervolgens helemaal te verbouwen. Het stel vormde de 
perfecte combinatie: alles wat Leonie bedacht, maakte Marcel. We 
nemen een kijkje in hun sfeervolle huis.

Veelzijdige Novilon vinyl vloer
Een vloer vormt een belangrijke basis in huis. Marcel en Leonie 

kozen ervoor om door het hele huis vinyl te leggen. Zo lijkt 

de ruimte niet alleen groter, maar geeft het ook een mooie 

eenheid. Ze kozen voor de kleur Novilon vtwonen 2424. 

Leonie: “We wilden in deze woning graag een lichte, gladde, 

makkelijk te onderhouden vloer. In eerste instantie dachten we, 

zeker wat look betreft, aan een gietvloer. 

“ Een vloer vormt een belangrijke 
basis in huis. Marcel en Leonie kozen 
ervoor om door het hele huis Novilon 
te leggen.”

Ook omdat het goed te combineren was met de al aanwezige 

vloerverwarming. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een 

moderne Novilon vloer van Forbo Flooring. Wat look betreft 

lijkt deze precies op een gietvloer, maar het voelt veel zachter 

aan. Novilon is kamerbreed, dus je hebt weinig tot geen naden 

en dat maakt het geschikt om het in elke ruimte in huis toe te 

passen. Ook dempt de vloer geluid en met onze hond Pip is 

deze vloer heel handig. Er wordt hier in huis wel echt geleefd 

en dan is het fijn dat een vloer daar tegen kan. We hebben 

deze Novilon vloer nu al een aantal jaar en het blijft gewoon 

mooi. Een ander plezierig voordeel is dat het onderhoud super 

makkelijk is.”

Favoriete plek
De stijlvolle benedenverdieping heeft veel fijne plekken. “Ik 

vind het heerlijk om op de bank met de open haard aan te 

luieren en te lezen”, vertelt Leonie. “Maar het liefst zit ik toch wel 

aan de keukentafel. Dan kan ik alles overzien, een boekje lezen, 

wat werken, muziekje aan, lekkere koffie erbij. Samen zitten we 

veel op de veranda, het liefst in de jacuzzi. Kletsen, even geen 

tv of telefoon en social media. Met een wijntje erbij... Heerlijk!”

Mini-appartement
Tieners Noa en Nikki 

hebben allebei een eigen 

domein in huis met 

een heerlijke zithoek. 

Het zijn bijna mini-

appartementjes. Ook 

hier ligt dezelfde stoere 

Novilon vloer.
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Waar trend en comfort samenkomen
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 Novilondesigners 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!

Comfortabel 
en oersterk

mineraal
2416

kiezel
2421

graniet
2419

zoethout
2464

kalk
2428

lava
2427

zilver
2406

glas
2407

kristal
2405

mineraal
2416

kwarts
2403

basalt
2425

beton
2424

gruis
2423

stip
2492

anijs
2468

koffie
2466

kiezel
2421
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EIGENTIJDSE  VLOEREN

vtwonen

Breedte: 2 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

   Exclusief van vtwonen
   Bijzonder design
   Persoonlijk en eigentijds

Collectie overzicht

In de Novilon 
vtwonen collectie 
komen trend en 
comfort samen

 koffie
2466

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.

* De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.
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Een duurzame en tijdloze vloerkeuze
Houtlook vloeren blijven populair en passen in alle interieurs. De Viva Hout 

collectie biedt de voordelen van hout zonder de nadelen. Zo worden er 

geen bomen voor gekapt en zijn de vloeren antistatisch, geluiddempend en 

makkelijk in onderhoud. Brede of smalle planken, naturel, whitewash of warm 

kastanje. Het kan allemaal.

De collectie past net zo goed in de hectiek van een druk gezinsleven als in een 

modern appartement waar niet dagelijks kinderen over de vloer komen.

Hout zonder 
de nadelen

10      Forbo Novilon magazine

HUISELIJKE  VLOEREN

11

viva hout

light timber
5442

hazelnut timber
5444

grey timber
5443

light
6314

grey
6312

white
6311

brown timber
5441

weathered oak
5434

natural oak
5432

grey timber
5443

pale oak
5430

off white raw timber
5734

brown oak
5459

classic oak
5458

bright oak
5457

bright oak
5457

Breedte: 2, 3 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

  Diverse houtdessins
  Huiselijk en warm
  Duurzaam

Collectie overzicht

Viva Hout, een
veilige en tijdloze

vloerkeuze
waarvan je jaren

plezier hebt

natural oak
5432

*  De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.



Een duurzame en tijdloze vloerkeuze
Houtlook vloeren blijven populair en passen in alle interieurs. De Viva Hout 

collectie biedt de voordelen van hout zonder de nadelen. Zo worden er 

geen bomen voor gekapt en zijn de vloeren antistatisch, geluiddempend en 

makkelijk in onderhoud. Brede of smalle planken, naturel, whitewash of warm 

kastanje. Het kan allemaal.

De collectie past net zo goed in de hectiek van een druk gezinsleven als in een 

modern appartement waar niet dagelijks kinderen over de vloer komen.

Hout zonder 
de nadelen
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HUISELIJKE  VLOEREN
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viva hout

light timber
5442

hazelnut timber
5444

grey timber
5443

light
6314

grey
6312

white
6311

brown timber
5441

weathered oak
5434

natural oak
5432

grey timber
5443

pale oak
5430

off white raw timber
5734

brown oak
5459

classic oak
5458

bright oak
5457

bright oak
5457

Breedte: 2, 3 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

  Diverse houtdessins
  Huiselijk en warm
  Duurzaam

Collectie overzicht

Viva Hout, een
veilige en tijdloze

vloerkeuze
waarvan je jaren

plezier hebt

natural oak
5432

*  De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.
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Visgraatvloeren
Een vloer met visgraatmotief bestaat al eeuwen en is weer terug van 

weggeweest. De Viva visgraat collectie is dus helemaal van nu. 

Dit motief past in vrijwel elk interieur. Het geeft een modern interieur 

een stijlvolle, klassieke uitstraling, maar past ook prima in een stoer en 

industrieel interieur.

Een klassieker 
als trend

HUISELIJKE VLOEREN

smoked timber 
herringbone
5428

classic chevron
5743

soft double 
herringbone
5653

bleached chevronn
5742

bleached chevron
5742

classic double 
herringbone 
5652

classic timber 
herringbone
5427

soft timber herringbone
5426

smoked chevron
5744

Breedte: 2, 3 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

  Diverse visgraat houtdessins
  Klassiek moderne uitstraling
  Praktisch en sterk

Collectie overzicht

De vloeren uit 
de Viva Visgraat 

collectie zijn 
helemaal van nu

soft timber herringbone
5426

viva hout

*  De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.
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De vloeren uit 
de Viva Beton 

collectie zijn 
stoer, industrieel 

en verrassend 
praktisch

mid neutral grey
5602

Betonmotieven in warme grijstinten
Houd jij ook zo van de populaire, industriële stijl? Kies dan voor Viva Beton. 

Strak, modern en toch warm en gezellig. Door natuurlijke embossing lijken ze 

niet alleen levensecht maar voelen ze ook zo. 

Viva Beton heeft binnen de collectie verrassende steentinten en mooie,  

stoere betondessins.

Stoer en 
leefbaar beton

warm concrete
5669

dark dissolved stone
5755

light dissolved stone
5753

black
7363

dark grey
7362

dark grey concrete
5666

bright concrete
5645

light neutral grey
5607

light dissolved stone
5753

dark grey concrete
5666

off white
6589

light grey concrete
6338

INDUSTRIËLE VLOEREN

viva beton

Breedte: 2, 3 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

Collectie overzicht

  Diverse betonmotieven
  Industriele uitstraling 
  Praktisch en sterk

* De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.

mid neutral grey
5602

15

mid beige
7360

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.
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mid neutral grey
5602

15

mid beige
7360

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.
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Verrast door motief en structuur
Novilon Bella heeft iets frivools. De collectie verrast door de lichte 

motieven en structuren. Je vindt er beton, klassieke planken met 

een lichte houttint, 2 prachtige uitvoeringen van Hongaarse punt, 

een marmerstructuur én het tijdloze terrazzo in terug. Stuk voor stuk 

bijzondere dessins die passen bij het moderne leven.

Natuurlijk  
en uitgesproken

limed oak
5788

warm greywash oak
5785

light chestnut
5822

light oak
6134

black white
6381

dark greywash oak
5782

greywash oak
5781

neutral terrazzo
5619

light chestnut
5822

grey terrazzo
5618

off white
6131

grey marble
5837

dark chestnut
5823

grey terrazzo
5618
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MODERNE VLOEREN

bella

   Tikje glamour
  Exclusief design
  Natuurlijk & industrieel

Collectie overzicht

De Bella collectie
verrast door
motief en
structuur

 greywash oak
5781

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.

Breedte: 2, 3 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

* De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.
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MODERNE VLOEREN

bella

   Tikje glamour
  Exclusief design
  Natuurlijk & industrieel

Collectie overzicht

De Bella collectie
verrast door
motief en
structuur

 greywash oak
5781

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.

Breedte: 2, 3 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

* De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.



De vloer voor starters
Een pracht vloer voor een pracht prijs. De dessins en kleuren zijn 100% 

Novilon. Je vindt er strakke betonkleuren en natuurlijke houtdessins. En je kunt 

rekenen op alles wat Novilon zo’n lekkere leefvloer maakt: simpel onderhoud, 

sterk, stil, comfortabel én 15 jaar garantie. 

Praktisch en 
functioneel,
heerlijk ontspannen

grey oak
89116

golden oak
89114

loam concrete
89076

light taupe concrete
89075

dark grey concrete
89071

light taupe concrete
89075

light grey concrete
89070

strong oak
89131

mid oak
89132

strong oak
89131
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PRAKTISCHE VLOEREN

19

prima

Breedte: 2 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

  Ideaal voor starters
  Unieke dessins
  Hout & beton

Een kwalitatieve 
vloer met  
unieke en 

aansprekende 
dessins

Collectie overzicht

golden oak
89114

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.

*  De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.
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PRAKTISCHE VLOEREN

19

prima

Breedte: 2 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

  Ideaal voor starters
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Een kwalitatieve 
vloer met  
unieke en 
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dessins

Collectie overzicht

golden oak
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Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.

*  De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.
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 whitewashed oak

3018

grey pine
3024

shadow oak
3019

dark wild oak
3051

light honey oak
3016

dark neutral grey
3113

light neutral grey
3111

grey giant oak
3167

mid neutral stone
3114

dark natural oak
3017

mid neutral grey
3112

aged pine
2895

light concrete tile
3153

natural oak
3045

golden oak
3052

whitewashed oak
3018

charcoal tile
3299

mid neutral grey
3112

dark wild oak
3051
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STIJLVOLLE VLOEREN

Niet van echt te onderscheiden
Nova Luxe is completer dan hout en niet van echt te onderscheiden. De matte 

finish, het reliëf, de verdiepte v-groef, de natuurlijke dessins en de brede en extra 

lange planken. Design om luxe op te leven. Een kwalitatieve vinylvloer voor 

mensen die net dat ietsje meer verwachten van hun bureau, werkplek, kleine 

praktijk of woning.

Naast mooie houttinten heeft Nova Luxe ook betondessins in moderne 

grijstinten en krachtige steentinten. Subtiele tinten die perfect passen in een 

breed scala van interieurs. 

Luxe met een tikje 
extra elegantie

Nova Luxe  
is een collectie met 
een luxe en warme 
uitstraling

Breedte: 2 en 4 meter*
Garantie: 15 jaar

Collectie overzicht

   Kamerbreed met  
levensecht reliëf 

  Verdiepte v-groef
  Authentiek en modern 
  Brede en lange planken

Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.

*  De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.
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Ga naar novilon.nl voor het meest actuele collectieoverzicht.

*  De woninginrichter adviseert je graag over 

welke afmeting bij jouw interieur past.



Op weg naar een circulaire economie
Novilon past heel goed binnen een circulaire economie. Zo kan een Novilon 

vloer bij huishoudelijk gebruik tot 40 m2 los gelegd worden, daardoor is deze 

makkelijk te verwijderen, te hergebruiken of te recyclen. Een goed voorbeeld 

van onze 4R principes: Reduce, Reuse, Recycle & Renew. 

ZERO 
WASTE 
VOOROP
Alle Novilon collecties zijn 100% Dutch Design. 
Ze worden namelijk in Nederland ontworpen 
én gemaakt in onze hypermoderne fabriek in 
Coevorden waar Zero Waste voorop staat. Zo kunnen 
we direct inspelen op nieuwe trends en kleuren, 
en besparen we op transportkilometers. Daarmee 
bewijzen we het milieu een goede dienst. Net als met 
onze fabriek zelf. Want deze draait geheel op groene 
stroom en maakt gebruik van restafval. Bovendien 
zijn al onze producten ftalaat vrij. 

23

Reduce, 
Reuse, 

Recycle & 
Renew
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 Viva Beton - bright concrete
 5781
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 Viva Beton - bright concrete
 5781
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NOVILON
FAQ

Wel de 

pret, niet 

de prut

Coral houdt vuil buiten
Net het hele huis gedweild, loopt er weer een modderspoor 
naar de koelkast. Er zijn wel leukere dingen te doen dan 
schoonmaken toch? Een goede entreemat maakt een einde 
aan vuil en viezigheid in huis. Met Coral begint een warm 
welkom bij je voordeur.

Een Coralmat laat graag over zich heenlopen. Uit onafhankelijk 
onderzoek blijkt dat Coral entreematten het meeste vuil en 
vocht stoppen. Of het nu regent, sneeuwt of de kinderen 
rechtstreeks vanuit de zandbak het huis binnenrennen: de mat 
houdt het vuil buiten. Dankzij de uitgebreide collectie vind je 
altijd een mooie match met je vloer. 

Is Novilon geschikt voor vloerverwarming?
Ja. Novilon voelt van zichzelf al warm aan omdat het snel 
de omgevingstemperatuur aanneemt. Novilon is geschikt 
voor toepassing op vloeren die voorzien zijn van elektrische 
en warmwatervloerverwarming, mits de bovenkant van de 
afdekvloer niet warmer wordt dan 27° C. Bovendien is Novilon 
ook geschikt voor vloeren die voorzien zijn van vloerkoeling. 
In beide gevallen moet Novilon dan verlijmd worden met een 
fixeerlijm. Ga voor meer informatie naar de woninginrichter.

Kan ik Novilon zelf leggen?
Als je handig bent, is Novilon zelf te leggen. Het kan tot 40 m2 
los gelegd worden, zonder verlijming. Door de brede rollen (tot 
4 meter breed) kan het vaak ook naadloos geplaatst worden. 
Om helemaal zeker te zijn van een feilloze afwerking en het 
mooiste resultaat adviseren we om Novilon door een vakman 
te laten installeren.

Hoe kan ik Novilon het best onderhouden?
Om Novilon jarenlang mooi te houden, zijn een goede 
verzorging en reiniging essentieel. Wij adviseren daarom 
Forbo Monel Floorcare te gebruiken. Als je Monel aanbrengt, 
wordt de vloer meteen beschermd, waardoor het vuil zich niet 
kan hechten en gewoon kan worden weggewist. Monel is 
verkrijgbaar bij de woninginrichter.

   Bewezen de beste 
schoonloopmat

  Nederlands fabrikaat
   Altijd een match met  

elke vloer
  Houdt vuil & vocht buiten

 
Scan de  

QR-code voor  
de collectie.

BEHOUDT HET 
PLEZIER VAN JE 
NIEUWE VLOER

 
Scan de  

QR-code voor alle 
veelgestelde vragen.

25

SCHOONLOOPMAT

 Viva Hout - bright oak
5457

forbo-flooring.nl/faq-novilon 

forbo-flooring.nl/coralvoorthuis
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Bestel een GRATIS staal
Heb je een Novilon vloer gekozen? Bestel dan gratis 
een staal van je favoriete kleur. Zo kun je de structuur 
en de kleur van de vloer thuis voelen, zien en ervaren. 
Ga naar: www.forbo-flooring.nl/stalenservice

Ga voor het beste advies naar een Forbo-
dealer bij jou in de buurt
Deze vakmensen informeren je graag over prijzen, 
het installeren en onderhoud van onze vloeren.  
Ga naar: www.forbo-flooring.nl/dealers

Bezoek onze modelwoning in Assendelft 
of de gallery in Coevorden
Wil je meer gevoel krijgen bij onze Novilon vloeren, 
dan kun je terecht bij onze Forbo Expo in Assendelft  
of de Novilon Gallery in Coevorden. In beide 
showrooms zijn alle Novilon collecties op grote 
staal te zien en kun je van je favoriete kleuren gratis 
stalen meenemen. Deskundige adviseurs helpen je 
graag bij het maken van je keuze. Kijk voor actuele 
openingstijden en het maken van een afspraak op: 
www.forbo-flooring.nl/waartezien

HOE KIES 
JE JOUW 
VL    ER? 

Inspiratie met de vloerplanner
Wil je weten hoe een Novilon vloer er in jouw huis uitziet? Upload een foto van jouw eigen ruimte in onze 
vloerplanner en experimenteer. Zo zie je welk dessin en welke kleur het beste in je interieur past.  
Ga naar: www.forbo-flooring.nl/vloerplanner

vtwonen - anijs
2468

Viva Hout - grey timber 
5443

vtwonen - zilver
2406

vtwonen - kalk
2428

greywash
5782

Zo’n prachtige matte look, dat zie je alleen bij Novilon. 
Het straalt kwaliteit uit en past bij een interieur waar 

natuurlijke materialen de hoofdrol spelen. In de 
woonkamer op de foto rechts onder ligt bovendien 

vloerverwarming. Een perfecte combinatie met 
Novilon en helemaal van dit moment.

Helemaal uniek: 

De matte look

Laat je 

inspireren door 

de Novilon 

stijlen
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Heb je een Novilon vloer gekozen? Bestel dan gratis 
een staal van je favoriete kleur. Zo kun je de structuur 
en de kleur van de vloer thuis voelen, zien en ervaren. 
Ga naar: www.forbo-flooring.nl/stalenservice

Ga voor het beste advies naar een Forbo-
dealer bij jou in de buurt
Deze vakmensen informeren je graag over prijzen, 
het installeren en onderhoud van onze vloeren.  
Ga naar: www.forbo-flooring.nl/dealers

Bezoek onze modelwoning in Assendelft  
of de gallery in Coevorden
Wil je meer gevoel krijgen bij onze Novilon vloeren, 
dan kun je terecht bij onze Forbo Expo in Assendelft  
of de Novilon Gallery in Coevorden. In beide 
showrooms zijn alle Novilon collecties op grote 
staal te zien en kun je van je favoriete kleuren gratis 
stalen meenemen. Deskundige adviseurs helpen je 
graag bij het maken van je keuze. Kijk voor actuele 
openingstijden en het maken van een afspraak op: 
www.forbo-flooring.nl/waartezien

HOE KIES 
JE JOUW 
VL    ER? 

Inspiratie met de vloerplanner
Wil je weten hoe een Novilon vloer er in jouw huis uitziet? Upload een foto van jouw eigen ruimte in onze 
vloerplanner en experimenteer. Zo zie je welk dessin en welke kleur het beste in je interieur past.  
Ga naar: www.forbo-flooring.nl/vloerplanner

vtwonen - anijs
2468

vtwonen - greywash
5443

vtwonen - zilver
2406

vtwonen - kalk
2428

greywash
5782

Zo’n prachtige matte look, dat zie je alleen bij Novilon. 
Het straalt kwaliteit uit en past bij een interieur waar 

natuurlijke materialen de hoofdrol spelen. In de 
woonkamer op de foto rechts onder ligt bovendien 

vloerverwarming. Een perfecte combinatie met 
Novilon en helemaal van dit moment.

Helemaal uniek: 

De matte look

Laat je 

inspireren door 

de Novilon 

stijlen
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Voor meer informatie over deze 
collectie ga naar: novilon.nl

Forbo Flooring B.V.
Industrieweg 12
1566 JP Assendelft
contact@forbo.com

Volg ons op

 Viva Beton - light disolved stone
5753


