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nora® – när du ser på helheten
nora systems utvecklar, producerar och säljer högkvalitativa golvbeläggningar och
trapplösningar under nora® varumärket. nora har sitt huvudkontor i den tyska staden
Weinheim, och är världsledande producent av gummigolv. nora har tillverkat och
utvecklat gummigolv sedan 1950. Hemligheten bakom de extremt robusta, men ändå
elastiska golven är att ha rätt mix av gummi, naturliga mineraler och miljövänliga
färgpigment. Produkterna är fria från PVC, ftalater, och halogener. År 2018 förvärvades
nora systems av Interface Inc., Atlanta (USA).
Fritt från PVC – sedan 70år
Fritt från PVC, Ftalater, Halogen,
Formaldehyd, Kadmium, Klor, eller Freon.
Det täta ytskiktet – nora ® cleanguard
Gummigolvets yta är klar att användas från början. Ingen extra polish eller purskikt
som ska skydda golvet behövs.
Inomhusluften
nora® gummigolv är testade och certifierade avseende emissioner enligt
Der Blaue Engel och M1. Vi är fortfarande en av få elastiska golvprodukter som
klarar certifieringen i denna grupp. Der Blaue Engel och M1 garanterar därmed lämpligheten som golvprodukt inomhus och bidrar
därför till bättre inomhusluften. M1 innefattar även test av eventuell gummilukt.
Miljöcertifieringar/certifikat
Rekommenderade i Byggvarubedömningen, Der Blaue Angel, M1, Basta, Sunda Hus, Greenguard Indoor,
Institut Fresenius, Green Building Council, BRE Rating, cradle to cradle.
Den högkvalitativa produkten
Golven är tillverkad av Naturgummi, NBR- och SBR- gummi samt mineraler och färgpigment. Alla
beståndsdelar av absolut högsta klass.
Ergonomin
Gummigolvets elasticitet innebär också en bättre komfort och mindre belastning för kroppen när man går
och står på golvet. Elasticiteten bidrar till minskade skador vid fall mot golvytan. Golven ger också en positiv
påverkan för välbefinnande, för personer som vistas i utrymmet, då golvet bidrar till en behagligare rumskänsla.
CO2 neutrala
Alla våra produkter är sedan 2019, CO2 neutrala.
Stegljudsförbättringen/Ljudreduktion
Utmärkt stegljudsreduktion från 6dB till 20 dB. Dessutom bidrar nora golv till en
allmänt bättre ljudreduktion i alla rum där det installeras. Detta skapar en lugn och
behaglig innemiljö.
Elasticiteten
• mycket god intryckshållfasthet. (Golvet återgår till sitt läge vid intryckning)
• antistatiskt
• formstabilt – inga springor eller spruckna fogar
God städekonomi
• slitstyrkan och nora® cleanguard skapar låg eller nästan ingen miljöpåverkan vid
städning, samt en långsiktigt bra städekonomi.
• permanent eliminering av så kallad ”coating”. Därmed behövs inte heller
upprepade behandlingar när denna polish/purskikt slits ned. Vilket minskar
underhållskostnaden och ger mindre utsläpp till miljön vid städning & underhåll.

Slitstyrkan
Extremt lång livslängd ‒ upp till 40år på norament® & 30år på noraplan®.
Steg/halksäkerheten
Klassat R9 eller högre R10/R11.
Brandsäkerheten
Brandklassat enligt EN13501-1 vilket innebär hög säkerhet vid brand. Dom är också
klassade enligt DIN 53436, vilket innebär inga giftiga eller korrosiva gaser vid
brand.
Miljöcertifierad produktion enligt EMAS, ISO 14001
Låg energiförbrukning, återanvändande av kylvatten och produktionsrester. Miljövänliga emballage av trä och papper. Energin för
produktionen tas mer och mer från vindkraft.
Miljöanpassad golvläggning
Med vattenbaserade limmer eller med vår nya innovation nora® nTx.
Återvinningsbart
Efter många års användning kan man återvinna gummit.
Specialprodukter finns
• för höga akustikkrav, extra brandsäkerhet, elektriskt avledande
(ED/EC) och installationsgolv.
• oändliga möjligheter till mönsterläggning – utan fogning
• kan producera de flesta golven i valfri kulör / design
Världsledande tysk producent med lång erfarenhet
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sedan år 1950 med försäljning i över 80 länder.
stort fokus på miljö och hållbarnet
alla golv är CO2 neutrala
teknisk support från start till mål.
mer än 300 mönster och färgkombinationer som standard
kan mönsterläggas
behöver generellt inte fogas
färgresistent & fläckresistent
marknadens snabbaste installation ‒ med nora® nTx
marknadens lägsta LCC kostnad

Företagscertifieringar, medlemskap och samarbeten
TM

Miljöutmärkelser, godkännanden och miljödeklarationer
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