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Innehåll

Förbättrar sjukvårdsmiljön

Idag satsar nora mer än någonsin på att uppfylla de unika funktionella och estetiska krav som  
ställs när det gäller just din sjukvårdsmiljö. Och vi har kommit fram till att det finns ett behov  
av elastiska golvbeläggningar inom nästan varenda sektor i denna mångfasetterade bransch.

I nästan 70 år har nora utvecklat elastiska golv, trappsteg och 
tillbehör som löser de utmaningar våra kunder dagligen står inför. 
Vi är också specialiserade på lösningar för de mest krävande 
sjukvårdsmiljöerna.

Där behövs ett brett utbud av golvlösningar som både 
tillgodoser estetiska och emotionella behov och uppfyller de 
speciella hygieniska och tekniska kraven.
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Med nora systems kan du förverkliga en allt-i-ett lösning 
som uppfyller också de mest komplicerade krav, tack 
vare elektrostatiskt avledande egenskaper, beständighet 
mot aggresiva medel och en utomordentlig slitstyrka. 
Våra golvbeläggningar är halksäkra, ljudabsorberande 
och fria från PVC, mjukgörare (ftalater) och halogener 
(t.ex. klor) och bidrar därmed till en lugn och säker miljö. 
Underhållsarbetet förenklas eftersom det inte behövs några 
kostnadskrävande ytbehandlingar.
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Hospital Clinic Siloah-Oststadt-Heidehaus, Hanover, Germany
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Komfort under fötterna

Skor kan bara i viss mån bidra till att minska tröttheten i rygg, ben och fötter. De ergonomiska 
nora® golven erbjuder utmärkt komfort under fötterna, vilket underlättar arbetet för dem som står 
och går hela dagarna.

De komfortabla och slitstarka 
golvsystemen från nora bidrar 
till minskad belastningen både 
för medarbetare och patienter. 
Ergonomi i operationssalarna 
främjar hög ståkomfort när den 
behövs som allra mest. I fysio-
terapirum skapar högelastiska 
golvbeläggningar en miljö  
som hjälper patienterna 
att rehablitera sig. nora® 
golvlösningar erbjuder också 
den komfort och slitstyrka som 
krävs i högfrek- venterade 
sektioner, t.ex. i korridorer 
och trapphus.

BGU Berufsgenossenschaftliche-Unfall-Klinik, Frankfurt-Seckbach, Germany
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Akustiken under kontroll

Det går inte att göra en sjukvårdsinrättning helt tyst, men det går att välja en tystare golv- 
beläggning. Vissa ytor alstrar ekon och störande ljud, medan nora® gummigolv reducerar  
ljudet och bidrar därmed till en lugnare miljö.

Eftersom nora® gummigolv 
inte alstrar ljud minskas den 
extra uppkomsten av ljud 
inom högfrekventa utrymmen 
som trapphus, entréer och 
korridorer. Lugnet i korridorerna 
bidrar till att medarbetarna 
kan fokusera helt och hållet 
på vårdarbetet. Patienterna 
sover djupare när de inte 
blir störda av stegljud, röster 
och bullrande utrustning. 
Därmed är det möjligt att 
fokusera på läkningsprocessen 
istället för på att få akustiken 
under kontroll.

Centre for Mental Health Ravensburg, Germany

Asklepios Paulinen Clinic Wiesbaden, Germany
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Halkskydd för ökad säkerhet

Säkerhet handlar om att vara förberedd. Utspillda desinfektionsmedel eller det som moppen 
lämnade efter sig - golvet i en sjukhusmiljö undgår helt enkelt inte att bli våt. nora® golv har en 
halksäker yta, vilket bidrar till att undvika faror.

En säker, komfortabel yta att gå på krävs i sjukvårdsmiljöernas 
alla sektioner. Gummimaterialets halksäkra egenskaper gör 
nora® golvbeläggningar till den perfekta lösningen för trapphus, 
fysioterapirum och andra utrymmen där en enda liten halkning 
kan orsaka en stor olycka.

Eftersom nora® gummigolv är halksäkra och tål att rulla 
utrustning på uppfyller de kraven i halksäkerhetsklass R9 enligt 
direktiv BGR 181 eller GUV-R 181. För utrymmen med särskilt 
höga krav på halksäkerhet erbjuder vi även golvbeläggningar i 
klass R10 och till och med i klass R11.

Salem Hospital in Heidelberg, Germany
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Beständighet mot fläckar

Enstaka spill behöver inte längre ge bestående skador. nora® golvbeläggningar är tillverkade 
av material som är beständiga mot fläckar, vilket gör det betydligt lättare att ta bort också 
kemiska fläckar. 

I laboratorier har nora® golvbeläggningar en 
viktig funktion. nora® golvbeläggningar klarar 
till och med utspädda lösningsmedel, syror och 
baser.

Dessutom är de beständiga mot de svåraste 
fläckarna i en sjukvårdsmiljö: blod, urin och 
antiseptiska lösningar. Utspillda vätskor, t.ex. 
kaffe, te eller saft, går lätt att torka bort.

Research Centre for Pharmacology, Pharmacy and Experimental Therapy, Greifswald

Marienhospital, OP, Marl, Germany
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Hygien- och infektionskontroll

Många golvbeläggningar klarar inte de högkoncentrerade desinfektionsmedel som används  
i utrymmen där infektion och hygienkontroll har högsta prioritet. För sådana användningsområden 
är nora® gummigolv det rätta valet.

Bronovo Ziekenhuis, Moeder-kindercentrum, The Hague, Holland

Särskilt hygieniska tack vare fogfri installation

nora® gummigolv innehåller inga mjukgörare. Efter installationen  
håller de sig måttstabila - i motsats till andra golvläggnings-
material. Det innebär att det inte behövs någon tids- och 
kostnadskrävande fogförslutning.

En fördel med fogfri installation är att den installerade golvytan 
får ett enhetligt utseende. Golvets utseende försämras heller 
inte på grund av fogar som blivit smutsiga med tiden. En 
undersökning av hygieninstitutet vid universitetet i Heidelberg i 
Tyskland har bekräftat att nora® golv som installerats fogfritt kan 
desinficeras fullständigt.

Lämpar sig optimalt för hårda krav

noraplan® golvbeläggningar är bakteriostatiska och fungistatiska.  
I kontrollerade tester visade de ingen tillväxt av sjukdomsalstrande 
staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa och candida 
albicans. nora® golvbeläggningar är också lämpliga att använda 
i laboratorier eftersom korttidsverkan av lösningsmedel, utspädda 
syror eller baser inte sätter några spår.

Observera: Undantag utgör noraplan® acoustic och noraplan® ed golvbeläggningar, 
områden med fuktkänsliga undergolv, lokaler med ständig intensiv våtrengöring och 
utrymmen med särskilt höga krav på hygien - dessa ska fogförslutas.
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Med nora® är inget glömt 

Patienterna är ofta begränsade i sin rörlighet och kan inte använda sig av utrymningsvägar- 
na i en nödsituation. I sjukhusmiljöer läggs därför stor vikt vid hög brandsäkerhet och 
brandtoxikologisk säkerhet när material väljs.

Skydd mot hälsovådliga gaser

nora® gummigolv innehåller varken PVC eller halogener (t.ex. 
klor). I händelse av brand frigörs därför ingen klorvätegas  
som i sin tur kan orsaka frätskador i andningsvägarna.  
Genom en förening av klorvätegas och släckvatten bildas 
saltsyra som skadar byggnader, medicinsk utrustning och 
elkontakter även utanför den omedelbara brandhärden. När 
PVC brinner blir sådana följdskador ofta allvarligare än den 
direkta brandskadan.

Eftersom nora® gummigolv inte innehåller några halogener 
frigörs heller inga toxiska, halogena dioxiner och furaner  
i händelse av brand. För nora® gummigolv som används inom 
hälso- och sjukvården klassificeras gaserna som utvecklas  
i händelse av brand som brandtoxikologiskt riskfria enligt  
DIN 53 436. Speciella brandskyddsprodukter kan med 
tillstånd av den lokala brandskyddsmyndigheten användas där 
flamsäkra material krävs.

Inga brännmärken

nora® gummigolv är beständiga mot exempelvis cigarettglöd 
och därför särskilt lämpliga att använda i uppehållsrum och på 
psykiatriska kliniker.

PVC Linoleum noraplan®

University Children’s Hospital Basel (UKBB), Basel, Switzerland
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Rutinrengöring görs enkelt med nora® pads

nora® pads kan användas tillsammans med vanliga 
städmaskiner för att förenkla den regelbundna rengöringen. 
Dessa rengöringsskivor har utvecklats speciellt för nora® 
gummigolv och är försedda med otaliga mikroskopiskt små 
diamanter. Med nora® pads går det att rengöra och polera 
golvbeläggningen mekaniskt med vatten. Det behövs varken 
ytbeläggning, polish eller vax för att uppnå en påtaglig glans.

nora® pads lämpar sig både för daglig rengöring och  
för att reparera hårt nedsmutsade eller skadade golvbe-
läggningar. De kan användas tillsammans med de flesta 
standardmaskiner och finns att få i olika storlekar.

Enklare underhållsarbete

nora® gummigolv har en tät, sluten yta redan från början. Denna yta fås fram med nora cleanguard®, 
en extra tvärbindning av gummimaterialet som görs på fabriken och som grundar sig på innovativa 
recept och den nyaste tillverkningstekniken. Denna kombination garanterar att nora® golvbeläggningar 
är lättstädade - det behövs faktiskt inte mycket mer än kranvatten för att rengöra dem och därmed 
hålla arbetsplatsen fri från kemisk kontaminering som inverkar negativt på både patienter och personal.

Gör kostnadskrävande rengöringsmedel och 
luftföroreningar till ett minne

För många golvbeläggningar tycks underhåll skada 
mer än vad det är till nytta. Men med nora® gummigolv 
minskar behovet av dyra rengöringsmedel, arbetsintensiv 
renskrapning och vaxning samt störande torktider. 
Tänk dig en miljö fri från fräna kemiska lukter och 
kemiska kontamineringar. nora® gummigolv förenklar 
underhållsrutinerna på sjukhuset, vilket bidrar till att främja  
en hälsosam, läkande miljö.

University Hospital Eppendorf, newly built: “Klinikum West”, Hamburg, Germany
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Livscykelkostnader

I valet av golvbeläggning utgör kostnaderna över hela livslängden en allt viktigare faktor. 
Anskaff ningskostnaderna för en golvbeläggning utgör enbart ca 10 % av de totala kostnaderna. 
90 % av kostnaderna går till städ och underhåll under hela livslängden.

Ingen ytbehandling under hela användningstiden

I motsats till andra slags golvbeläggningar kräver nora® 
gummigolv inte någon extra ytbeläggning eller bestrykning. Det 
sparar tids-, arbets- och kostnadskrävande rengöring, vaxning 
och polering liksom extra organisationsarbete på grund av 
långa torktider (8 till 12 timmar). Dessutom eliminerar det ful 
kontaminering, avlagningar, repor och missfärgningar som kan 
bli följden när golv ytbehandlas. 

Källa: 
Företagsinformation

Parametrar:
Beräkning baserad på 1 000 m², undersökningsperiod 15 år; livscykel Lino hård ytbeläggning 4 år, PVC hård 
ytbeläggning 5 år (båda UV-härdad permanent ytbeläggning); underhållskostnaderna för Lino och PVC mjuk 
ytbeläggning innefattar ny ytbeläggning 1 gång per år (ej permanent ytbeläggning); underhållskostnaderna för 
noraplan® är lägre med hänsyn till att inga rengöringsmedel används eftersom nora® pads används.

Mikroskopet (SEM) visar skillnaden

Ytor som försetts med ytbeläggning på fabrik har bara en 
tjocklek på några få mikrometer (1 µm = 1

1000
 mm) och 

begränsad livslängd.

Jämförelse: livscykelkostnader

Typiskt scenario för områden som utsätts för måttliga påfrestningar. Detaljer och källa: nora systems GmbH

Friskrivningsklausul:
Denna modellberäkning baserar sig på uppgifter från olika källor. Ett bindande utlåtande om 
kostnadsbesparingar för en befi ntlig fastighet kan inte härledas ur denna modell.

En enorm sparpotential

Oberoende expertutlåtanden bekräftar lönsamheten och den 
enorma sparpotentialen i att använda nora® golvbeläggningar.

Tvärsnitt noraplan® (utan ytbeläggning) Tvärsnitt av PVC med ytbeläggning från fabrik Tvärsnitt av linoleum med ytbeläggning från fabrik
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Välbeprövad slitstyrka

Fula avflagringar och synliga gångstråk på grund av slitage är väl det sista du önskar dig i din 
fastighet. nora® gummigolv är tillverkade av slitstarka material som står emot skador orsakade av steg, 
tung utrustning och rengöringskemikalier med slipmedel.

Du kan räkna med att golvet håller länge 
eftersom de gummimaterial nora systems 
använder sig av är utomordentligt beständiga 
mot slitage. Våra system håller faktiskt utan 
vidare längre än det genomsnittliga intervallet 
för fastighetsrenovering. Även om golven utsätts 
för permanenta påfrestningar ser de bra ut även 
efter många år.

Våra nora® golvsystem uppfyller hårda krav och 
är exceptionellt slitstarka. De har visat vad de 
går för i dagligt bruk i alla slags byggnader - 
ofta i mer än 30 år.

Carl-Thiem Hospital, Cottbus, Germany

CHAL Centre Hospitalier Alpes, Contamine sur Arvre, Frankreich
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Hållbarhet för en hälsosam framtid

Vi förespråkar hållbarhet och en framtid värd att leva i. Vårt engagemang för miljöskydd har pågått 
i flera decennier och återspeglar sig i alla faser i vårt dagliga arbete. 

Att bevara eller till och med förbättra de nuvarande levnads- 
och miljöförhållandena - det är verklig hållbarhet. För nora 
systems är hållbarhet en viktig aspekt både när det gäller 
företagskulturen och företagsvärderingarna. Det är vårt uttalade 
mål att leva upp till detta ansvar på så många områden av våra 
företagsaktiviteter som möjligt. Hållbar ekonomi, miljöskydd 
samt samhällsengagemang och socialt engagemang är därför 
avgörande faktorer när vi fattar våra dagliga beslut. 

nora® gummigolv

•  innehåller varken PVC, mjukgörare (ftalater) eller halogener 
(t.ex. klor)

• är testade med avseende på säkerhet vid användning
• övervakas regelbundet av oberoende institut
•  installeras med miljöanpassade hjälpmedel, t.ex. 

lösningsmedelsfria dispersionslim
• är lågemitterande 
•  har av behöriga institut och förbund fått utmärkelser för  

att vara miljöanpassade

Aktivt engagemang för miljöanpassat boende

Blå Ängeln, LEED-certifieringen, Greenbuilding Council-miljömärket, 
Greenguard-märket för ”Indoor Air Quality” och ett flertal andra 
miljömärken och utmärkelser, som vi fått i många länder, är det bästa 
beviset på att vi tar vårt ansvar för miljö och samhälle på stort allvar.

Dessutom kombinerar nora system blue® lågemitterande 
gummigolv med lågemitterande monteringsmaterial och 
erbjuder därmed det enda golvläggningssystemet i världen 
med golvbeläggning, monteringsmaterial och golvläggare som 
helhetskoncept. Detta är den mest avancerade certifieringe som 
ett golvläggningssystem någonsin tilldelats.

DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001

ENVIRONMENTAL 
PROFILES
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Hygieniska väggavslut

Systemet kompletteras med en mängd olika tillbehör av hög 
kvalitet. Sockellister och sockellistvinklar garanterar snygga och 
jämna kanter. Med en speciell hålkälsprofil går det lätt att dra 
upp golvbeläggningen mot väggen. Kant- och hörnskyddsprofiler 
skyddar vägghörn och transportmedel mot skador. Med de 
monteringsfärdiga inner- och ytterhörn som ingår i det omfattande 
nora® systemet går det lätt att förverkliga hygieniska väggavslut.

Designlösningar för hela huset

Ditt sjukhus behöver ett system som uppfyller de hygieniska och tekniska kraven som ställs inom 
sjukvården. Det unika med nora® system är att det erbjuder alla dessa lösningar samt en viktig 
egenskap till: De olika produkterna kan användas med identiska färger och mönster över hela 
sjukhuset. Det finns ett brett färgspektrum och individuella kombinationsmöjligheter att välja mellan 
och möjlighet att skapa egna mönster eller mönsterinlägg. Med hjälp av NCS-färgsystemet kan 
färgerna på väggar och möbler väljas så att de matchar nora®s golvbeläggningsfärger perfekt.

System för korridorer och trapphus

Våra systemlösningar för korridorer och trappor utgör en 
optimal kombination av design, säkerhet och komfort på 
högfrekventerade områden.
•  Identiska mönster och färger i trappor och korridorer för ett 

enhetligt designkoncept
•  Komplett tillbehörssortiment bestående av trappnosar, 

sockellister och profiler till trappavsatser 
•  Minskad halkrisk tack vare utomordentliga  

halkhämmande egenskaper
•  Säkerhetsremsor (även fluorescerande) inbyggda i trappnosar 

och trappsteg
•  Hög stegljudsdämpning för mindre buller
•  Installationer i trappan kan göras med nora® stepfix 

specialtorrlim utan att trapphuset behöver vara avstängt
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Färger och design utan gränsers 

nora systems erbjuder ett brett produktsortiment med oändligt många möjligheter till kreativ 
design. Med ett mångfacetterat urval av färger och mönster samt funktionella material går  
det att skapa en trivsam miljö som ger en positiv effekt på läkningsprocessen.

nora talar NCS - färgkommunikationens 
internationella språk

Natural Color System (NCS) är ett exakt färgspråk. Det 
är ett användarvänligt färgsystem där färgerna namnges 
på det sätt vi människor uppfattar dem. Det underlättar 
färgkommunikationen för designer och arkitekter.

Med det här systemet går det att skapa genomgående färg- 
och rumskoncept för alla branscher, oberoende av material.

För att leva upp till de högsta professionella kraven har 
nora systems fastställt alla standardfärger färgmetriskt enligt 
NCS. Färgkodningen hänför sig alltid till närmaste färgkod i 
NCS-indexet.

På vår webbplats www.nora.com hittar du NCS-färgkodningen 
för nora® gummigolv.

nora® - systemet för överlägsen design

• Ett brett färgspektrum med över 300 standardfärger
• Många olika mönster och ytor
•  Färger och ytor som går fantastiskt bra att kombinera  

för att realisera skylt- och orienteringssystem,  
golvläggningar med mönsterinlägg och kombinationer
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Terapi- och gymnastikrum
•  Stötabsorberande skumundersida 

som ger god stötdämpning 
• Halksäkra

Besöksrum, dagrum 
och kafeterior
• Beständighet mot fl äckar 

Entréer
•  Representativ design
• Hög slitstyrka
• Egna mönsterinlägg

Där andra når sin begränsning har 
nora® bara börjat

Intensivvårdsavdelningar
• Beständighet mot ytdesinfektionsmedel 
•  Elektrostatiskt avledande 

golvbeläggningar 
• Lättstädat

nora® gummigolv har många specifi ka 
egenskaper som gör att de uppfyller de 
oerhört komplexa krav som ställs på projekt 
inom hälso- och sjukvård: olika tjocklekar med 
de tryckhållfastheter som krävs, elektrostatiskt 
avledande golvbeläggningar för utrymmen 
där känslig, livsuppehållande elektronisk 
utrustning används, beständighet mot fl äckar 
och lösningar i laboratorier, golvbeläggningar 
med stötabsorberande skumundersida till 
fysioterapi- och gymnastikrum och sist men 
inte minst genomtänkta lösningar för korridorer 
och trapphus.
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Administration
•  Omfattande designmöjligheter 
• Installationsgolv möjliga

Korridorer/trapphus
• Hög halksäkerhet 
•  Stegljudsdämpning
• Lättstädat
•  Brandsäkerhet
•  Komfort under fötterna

Undersökningsrum/
dag-vårdsavdelningar
• God beständighet mot fl äckar
•  Elektrostatiskt avledande 

golvbeläggningar

Patientrum
• Färger/hemtrevlig miljö
•  Beständighet mot 

ytdesinfektionsmedel
• Lättstädat
• God rumsatmosfär

Operationssalar 
• Beständighet mot ytdesinfektionsmedel 
• Elektrostatiskt avledande golvbeläggningar 
• Hög ståkomfort
• Lättstädat

Laboratorier
• God beständighet mot kemikalier 
• Lättstädat
•  Elektrostatiskt avledande 

golvbeläggningar
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Entréer

För ett hälsosamt första intryck

Entréerna ger ett första intryck som återspeglar kompetensen och 
professionalismen vid sjukvårdsinrättningen. I hårt frekventerade 
entréer på sjukhus, dagvårdsavdelningar, vårdcentraler och 
läkarmottagningar krävs golvbeläggningar med en slitstyrka långt 
över genomsnittet. nora® gummigolv ser fortfarande snygga ut 
även efter många års användning och ständiga påfrestningar på 
hårt frekventerade ytor.

nora systems erbjuder ett brett utbud av mönster och färg- 
kombinationer som gör det möjligt att förverkliga en mängd olika 
representativa designalternativ för entréer i din sjukvårdsmiljö. Om 
så önskas kan vi tillverka individuella företagsloggor och leverera 
dessa tillskurna och klara för installation.

Havering & Rebridge Acute Hospital, Romford Essex, USA
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Patientrum

Läkande arkitektur

Barnavdelningar, förlossningsrum och 
BB-avdelningar

Skapa en trivsam miljö för nyfödda, barn och föräldrar

Att lägga tonvikten på en läkande miljö är särskilt viktigt när 
det gäller utrymmen för patienter. nora® gummigolv erbjuder 
färger och mönster som skapar en trivsam miljö för patienterna 
och därmed bidrar till rehabliteringen. Det är till och med 
vetenskapligt belagt att designen på interiören på sjukhus och 
kliniker har omedelbar effekt på patienternas mentala tillstånd.*

Med de variationsmöjlig-heter 
som finns med nora® golv och 
individuella mönsterinlägg 
går det att skapa en fantastisk 
trivselmiljö som passar på 
barn-, förlossnings- och 
BB-avdelningar. Fokusera din 
design på golvet eller matcha 
golvfärgen med en kreativ 
väggdesign för att skapa en 
miljö som bidrar till att främja 
hälsan och inverkar positivt 
på patienterna.

Clinique Dr. Bohler, Hospital du Kirchberg, Kirchberg, Luxembourg

Crailheim Hospital, Cottbus, Germany

* Ur ”Wie die Klinikarchitektur die Heilung der Patienten beeinflusst” eller 
”Hur sjukhusarkitekturen inverkar på patienternas läkningsprocess” publicerat i 
”Die Gesundheits-Wirtschaft” 5:e året, 4/11.
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Operationssalar

Som specialist på känsliga användningsområden erbjuder nora systems elektrostatiskt avledande 
golvbeläggningar i olika kvaliteter och designer som är lämpliga att använda i operationssalar. 
Hygienfrågor, användning av desinfektionsmedel och missfärgningar orsakade av medicinska 
substanser är av mycket avgörande betydelse även här.

nora® gummigolv skyddar känslig, livsuppehållande elektronisk 
utrustning mot funktionsfel och mot att förstöras av elektrostatiska 
urladdningar. Dessutom skyddar de mot explosioner om det 
uppstår brandfarliga gas/luftblandningar.

Avledande golvbeläggningar är inte bara till för att skydda 
utrustningen utan ger också personerna i operationssalen 
ett säkert skydd. Om HF-kirurgi används kan det uppstå 
vagabonderande strömmar. Elektrostatiskt avledande 
golvbeläggningar med ett minimum av isolationsresistans 
skyddar både kirurgen och patienten.

I operationssalar måste golvbeläggningarna också tåla de 
höga dynamiska tryckbelastningar som tunga operationsbord 
och utrustningar medför. Mycket höga krav ställs på golv- 
beläggningens mekaniska tryckhållfasthet i operationssalen. 
En tjock golvbeläggning överför dessa punktbelastningar till 
undergolvet där de fördelas över en större yta, och skador på 
undergolvet undviks.

Fraunhofer InHaus Centre, Duisburg, Germany
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Intensivvårdsavdelningar

Lösningar för känsliga användningsområden

Högkänslig och för patienterna livsviktig elektronisk utrustning 
används också på intensivvårdsavdelningar. En elektrostatiskt 
avledande golvbeläggning ger den säkerhet som behövs 
för att skydda mot elektrostatiska urladdningar. Kraven på 
ledningsförmåga definieras normalt av tillverkaren av den 
elektroniska utrustning som används.

Hygienfrågor, användning av desinfektionsmedel och 
exponering för missfärgande medicinska substanser är av 
mycket avgörande betydelse på intensivvårdsavdelningar. 
Med vår omfattande erfarenhet, testade och godkända 
produktlösningar, hjälper vi dig att hitta det perfekta 
nora® golvet.

Charité CVK Station 8i IST, Berlin, Germany
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Korridorer och utrymningsvägar

Golvbeläggningar som håller dig på rätt spår

Permanent elastiska nora® gummigolv erbjuder hög 
gångkomfort, halksäkerhet och ljuddämpning, vilket är önskvärt 
i sjukhuskorridorer. På utrymningsvägar där det går att använda 
icke-antändliga golvbeläggningar kan nora® golv användas 
med tillstånd av den lokala brandskyddsmyndigheten.

Det finns attraktiva allt-i-ett designlösningar både för korridorer 
och trapphus som kan förverkligas i hela sjukvårdsmiljö.

Centre for Mental Health, Schwäbisch Hall, Germany

Shanxi Great Hospital, Shanxi, China

Tekniska lokaler, t.ex. verkstäder, tvätterier, 
lagerutrymmen och elcentraler, är ofta avskilda 
från sjukhusets medicinska avdelningar. 
Avgörande faktorer vid val av golvbeläggningar 
till dessa lokaler är framför allt slitstyrka och 
hög dynamisk tryckhållfasthet om exempelvis 
gaffeltruckar används. Våra oerhört slitstarka 
gummigolv är den perfekta lösningen även för 
denna typ av användning. Beständighet mot olja 
och fett är en annan egenskap att ta i beaktande.

Högfrekventa 
utrymmen

Kvalitet som sätts på prov
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Rekommenderade användningsområden

n n n n Entréer

n n n n n Korridorer

n n n n Patientrum

n n n n n n n Undersökningsrum/dagvårdsavdelningar

n n Operationssalar

n n n Intensivvårdsavdelningar

n n n n n Röntgenrum/datortomografi

n n n Fysioterapi/gymnastikrum

n n n n Psykiatriska avdelningar

n n n n Besöksrum/dagrum

n n n n n Café/Restauranger

n n n n n Laboratorier

n n n Tekniska lokaler

n n n n n Administration

n n n n Akutrum

n  lämpar sig helt

n  lämpar sig under vissa förutsättningar, funktionsrelaterade begränsningar; vänligen kontakta nora®.
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Industrivägen 12 | 17148 Solna, Sverige
Tel.: 08 - 705 27 70
E-Mail: info-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




