
     

Geweven structuren voor intensief gebruik 

WOVON is de naam van de nieuwe collectie moderne vinylvloeren van objectflor. 

De collectie biedt eigentijdse decors met geweven structuren waarin licht en 

schaduw vrij spel hebben. 

De vloeren voelen warm aan en hebben een fris design.  WOVON van objectflor is 

een innovatieve collectie die weefpatronen op een originele manier omzet in een 

comfortabele vinylvloer. De aansprekende structuren reiken van rustig tot juist 

opvallend. Verrassend is de functionaliteit, want geweven structuren zijn normaal 

juist niet zo duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Dankzij het vinyl is de vloer een 

prima alternatief voor ruimtes waarin wordt geleefd of gewerkt. Zelf bij intensief 

gebruik is WOVON een optimale oplossing. 

Drie decors – drie stijlen 

WOVON biedt drie markante decors in verschillende kleuren. Serene heeft een 

elegant en fijn weefpatroon en kan hierdoor goed een link vormen tussen de andere 

materialen in een ruimte. Deze vloer straalt rust uit. Structure doet daarentegen 

bijna geometrisch aan. Hier zijn verschillende weeftechnieken gecombineerd tot een 

driedimensionaal vloerdesign. Het effect van dit creatieve design verandert met het 

licht mee. Het derde decor Optics is geïnspireerd op subtiele lichteffecten. Optics 

geeft een ruimte een levendige sfeer: eigen, en toch rustig genoeg om bij veel 

interieurstijlen te passen. 

Goede ideeën voor veel toepassingen 

Alle drie WOVON-decors zijn een modern, onderhoudsvriendelijk alternatief voor 

traditionele textiele vloeren. In kantoren ziet de collectie er representatief uit en 

slaat zonder moeite een brug tussen design en functionaliteit. Dankzij de nieuwe, 

frisse designs en een goede contactgeluidsisolatiewaarde van 11 dB is de collectie 

ook geschikt voor hotels en winkels. De geweven structuur met zijn sympathieke 

uitstraling vormt samen met de eenvoudige reiniging en de duurzaamheid van de 

vloeren overal een overtuigend argument. Normaal stofzuigen en vlekken 

verwijderen is voor dagelijks onderhoud trouwens voldoende. Net als alle vloeren 

van objectflor bevat ook WOVON geen ftalaten en is het 100 procent recyclebaar.  



     

 

objectflor Art und Design Belags GmbH 

objectflor is een van de toonaangevende aanbieders van hoogwaardige elastische 

vloeren voor project- en woninginrichting in Europa. 55 miljoen gelegde vierkante 

meter van het merk EXPONA vormen het indrukwekkende bewijs voor de bijzondere 

vakkundigheid op het gebied van lvt-designvloeren. Het in 1989 in Keulen opgerichte 

bedrijf is een dochteronderneming van het Britse James Halstead Flooring. Binnen de 

bedrijvengroep heeft objectflor 19 landen in Centraal-Europa in zijn portfolio.  Een 

speciaal pluspunt is het moderne logistieke centrum van objectflor met een hoge 

opslagcapaciteit dat borg staat voor extreem korte levertijden. 
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