
noraplan® lona
FÖRESTÄLL DIG DITT GOLV  
SOM ETT KONSTVERK





Upptäck friheten att uttrycka din 
byggnads karaktär

Upptäck noraplan® lona
När det gäller att hitta inspiration kan du sluta leta och 
stanna precis där du står. Varje golv är en tavla som väntar 
på att väckas till liv. noraplan® lona tar med sig den energi 
som finns i en konstnärsateljé till varje rum och skapar en 

plats som bjuder in till innovation och visionärt tänkande. Låt 
denna nya design skapa rätt stämning för en verkligt kreativ 
inomhusmiljö som stimulerar och lockar sinnena.



Inspirerande helande utrymmen

Sjukhus och andra vårdinrättningar borde inte behöva offra 
estetisk utformning för klinisk funktion. Det är dags för en ny 
produkt som kombinerar hälsovårdens specialiserade krav 
med attraktiv design.
 
noraplan® lona kombinerar alla materiella fördelar som 
elastiska gummigolv har (fläck- och halkskydd, komfort under 
fötterna, underhåll, ljudabsorption, etc.) med ett stort urval av 
aktiva mönster med rika och levande färger.

Resultatet är ett golv som förenar patienter, läkare och 
sjuksköterskor i de inspirerande möjligheter som finns i varje 
läkande miljö, som uppmuntrar tillfrisknande och ger en 
högre nivå av personlig vård.



För nästa generation av konstnärer

Från förskoleklassrum till föreläsningssalar på 
universitet, utbildningsbyggnaders design hjälper 
till att forma och påverka inlärningsprocessen. 
Oberoende av din undervisningsmiljö har de 
material du väljer för din skola en betydande 
inverkan på unga sinnens välbefinnande. 

noraplan® lona har utvecklats med 
utbildningsinrättningarnas unika behov i åtanke. 
Akustiska egenskaper som hjälper lärarna att 
förbättra kontakt och kommunikation med elever 

och studenter. noraplan® lona är helt fri från PVC, mjukgörare (t.ex. 
ftalater) och halogener (t.ex. klor). Så att barn får lov att vara barn.

Ergonomisk komfort för lärare som tillbringar hela dagen på 
fötterna. Knyt ihop allt detta med en rik palett av färger och mönster 
som inspirerar utbyte av idéer och det är lätt att se varför noraplan® 
lona är det smarta valet för den pedagogiska miljön. 
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Paletten

Med hjälp av nyutvecklad teknik som möjliggör ett brett utbud avunika design, utnyttjar 
noraplan® lona essensen av kreativitet. Stänken och dropparna förenas för att bilda mönster 
som fångar styrkan i konstnärliga uttryck. Den silkesmatta, lätt strukturerade ytan bidrar med 
visuellt djup till arrangemanget av kontrastfärger och betoningar.
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∼2.0 mm

noraplan® lona
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Art. 166B
 ∼1.22 m x 15.0 m   

Art. 266B
■ ∼610 mm x 610 mm
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