
norament® 926 arago
BALANSERA MODERN DESIGN MED  
EN NATURLIG DIMENSION





Naturliga mönster skapar ett lugn i alla miljöer – från ett geografiskt tryck med bergstoppar till stensättningen 
på dagens moderna ytor. Fånga denna elementära känsla på dina mest trafikerade ytor. Skapa tidlös 
harmoni med gummigolvbeläggningen norament® 926 arago.  
norament® 926 arago balanserar tåliga material med tidlös skönhet och är idealisk för allmänna ytor med 
mycket trafik som korridorer och entréytor. Upptäck den naturliga kopplingen mellan känsla och design. 

Skapa lugn med norament® 926 aragos 
naturliga känsla.



Främja en atmosfär av välkomnande lugn med  
norament® 926 aragos geologiska former i flera skikt. 
Upptäck en unik, dimensionell golvbeläggning som uppfyller 
moderna krav på hållbar fjädring samtidigt som den är 
enkel och stilren. Dra nytta av överlägsen ljuddämpning, 
halksäkerhet och ergonomisk komfort på ett hållbart golv med 
låga underhållsbehov.  
Skapa harmoni i dina mest hektiska miljöer.

Inspirera ditt utrymme  
med tidlösa mönster

Den lugnande effekten av naturliga omgivningar skapar balans  
i hektiska miljöer, från korridorer till allmänna ytor.  
Mycket trafik och ljud kan vara störande. norament® 926 
aragos lugnande värden, dimensionella aspekt och tåliga 
material främjar ögonblick av lugn. Låt naturens detaljer skapa 
avslappnande utrymmen.

Upptäck lugnet vid 
varje steg



Upplev naturens  
eleganta toner 
norament® 926 aragos roll som ett viktigt designelement bekräftas av dess 
marmorerade lager och sammansatta färgsortiment. Upptäck ett modernt utbud av 
svala gråtoner som återspeglar naturens toner, från rika och spännande till mjuka och 
neutrala. Nå fler dimensioner med unik marmorering som smälter samman perfekt för 
varje lager norament® 926 arago-plattor.

Upptäck färger och design som når längre än norament® 926 arago yta. 
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norament® 926 arago
 12

Art. 926 arago/3118
■ ∼1004 mm x 502 mm

norament® 926 arago med fasade kanter
 12

Art. 926 arago/3119
■ ∼998 mm x 497 mm

NM arago 3118/5177

∼3.5 mm

NM schiefer 925/1932

∼3.5 mm

NM schiefer 925/1932

∼3.5 mm

NM arago 3118/5177

∼3.5 mm

  Finns även som norament® 926 arago nTx. 
Ytterligare information kan erhållas  
på www.nora.com eller på begäran. 
 
Design- och färgskillnader, även inom  
en produktserie, bestämmer produktens  
estetiska karaktär.



12
02

60
/0

1.
17

nora systems AB
Industrivägen 12 | 17148 Solna, Sverige
Tel.: 08 - 705 27 70 | Fax: 08 - 705 27 79
E-Mail: nora-se@nora.com
www.nora.com/se

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4 | 69469 Weinheim, Tyskland
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com




