
DE HÄR GOLVEN 
ÄR BÄST I KLASSEN
Gummigolv för lokaler inom utbildningssektorn
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Lucas Cranach Gymnasium Wittenberg, Tyskland



Designen av lokaler
börjar med golvet

Utbildning är dyrbart gods. Den tryggar ett samhälles framtid. Alla som 
direkt eller indirekt är delaktiga i unga människors utbildning bär ett stort 
ansvar. Det gäller i synnerhet designen av byggnader inom utbildnings-
sektorn. Detta är inlärningsmiljön som under många år präglar och utgör 
livsrummet för barn, ungdomar och unga vuxna. Lokalerna spelar en 
mycket stor roll både när det gäller välbefinnande och prestationsför-
måga. 

Valet av golvbeläggning är avgörande när man inreder utbildningsloka-
ler. Golvbeläggningen upptar en stor del av ytan i lokalen och är en vik-
tig faktor för positiv atmosfär, inomhusluftkvalitet, komfort och lönsamhet. 
nora® gummigolv lämpar sig alldeles utmärkt för användning i byggnader 
inom utbildningssektorn, t.ex. förskolor, skolor och universitet. 

Högsta kvalitetskrav uppfylls och miljöaspekterna tas konsekvent med i 
beräkningarna, vilket ger planeringssäkerhet, hög ekonomisk effektivitet 
och underlättar uppförandet av hållbara byggnader inom utbildnings-
sektorn.
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Studierenden Service Center TU Braunschweig, Tyskland (© Klemens Ortmeyer)
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De här golven  
skapar atmosfär

nora® golvbeläggningar kännetecknas av att de är särskilt miljövänliga, 
erbjuder väldigt många designmöjligheter, har hög användarkomfort och 
bidrar till lönsamhet under byggnadens hela livscykel. För både elever 
och lärare skapas en miljö som är optimal för inlärning. 
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Miljövänlighet  
värderas högt

För de ansvariga innebär planering och uppförande av byggnader 
inom utbildningssektorn utmaningar av mycket varierande slag. Men en 
sak har alla projekt gemensamt: dagens nästan lufttäta byggnadssätt 
för att spara energi. Det minimerar luftväxlingen i byggnaderna och 
gör det nödvändigt att använda lågemitterande material. För det är 
livsviktigt med ren luft. Ofta vistas både elever och lärare i skolbygg-
naden hela dagen. Barnen utvecklas fortfarande och reagerar känsligt 
på skadliga ämnen. Därför behöver de minsta extra mycket skydd och 
omtanke. Deras hälsa och välbefinnande ligger till grund för framtida 
inlärningsresultat.

Miljövänlighet 7
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Gummi är en högkvalitativ och mycket miljövänlig råvara. Det innehåller 
inga mjukningsmedel (ftalater), halogener (t.ex. klor) eller PVC. nora® 
gummigolv är testade för att vara lågemitterande och bidrar till en häl-
sosam, ren inomhusluft. Detta har belönats med utmärkelser från ledande 
globala kvalitetsmärken. T.ex. med Blå Ängeln, världens första produkt-
märkning avseende miljöskydd. Greenguard Environmental Institute har 
också certifi erat nora® golvbeläggningars goda miljöegenskaper för 
inomhusluften. Och eftersom gummiytan i sig är mycket motståndskraf-
tig krävs generellt inte någon ytbeläggning. Det i sin tur innebär att 

ytbeläggningen inte behöver förnyas regelbundet med hjälp av aggres-
siva kemikalier, vilket belastar miljön och är vanligt för andra elastiska 
golvbeläggningar. Matchande och testade helhetssystem garanterar 
att nora® golvbeläggningar är miljö- och hälsosäkra. Dessutom kan 
produkter från nora systems inverka positivt när det gäller byggnadscer-
tifi ering enligt LEED, DGNB, BREEAM, m.fl . system.

Miljövänlighet i toppklass.

Certifi erade | Belönade med de ledande globala kvalitetsmärkena

Certifierade: DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 50001
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Kindergarten Sighartstein Neumarkt am Wallersee, Österrike
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Dina fördelar:

•  nora system blue är det enda golvbelggningssystemet i världen som 
är certifi erat som helhetskoncept. Tack vare de emissionsfria kompo-
nenterna tryggas ett hälsosamt klimat i rummet

•  Funktionell säkerhet garanteras tack vare symbiosen mellan de olika 
komponenterna

•  nora® följer och dokumenterar monteringsarbetena hela vägen
•  7 års produktgaranti vid installation av systemkomponenterna av kva-

lifi cerade golvläggare
• Kompetent rådgivning när du utarbetar en upphandling

När det gäller nora system blue® är alla byggmaterial anpassade till varandra, 
emissionsoptimerade och testade enligt kraven för ”Blå Ängeln”.

nora system blue® | Holistiskt synsätt: nora® golvbeläggningar och testas som mycket låga utsläpp.

Systemuppbyggnaden

1 Primer  2 Spackel  3 Lim  4 Golvbeläggning

”Som förskollärare tar jag på mig ett särskilt ansvar. För mig är det viktigt 
att mina skyddslingar trivs hos mig. Där spelar miljön en viktig roll. nora 
system blue® är certifi erat för låga emissionsvärden och bidrar därmed 
på bästa möjliga sätt till barnens hälsomässiga välbefi nnande.”

Sarah Rehm
Sarah Rehm, Förskollärare

Så kan man ta ett djupt andetag och känna sig trygg.
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RWE Kindertagesstätte Lumiland Essen, Tyskland
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West Hill Primary School Wandsworth, England



Inlärningsmiljön påverkar 
inlärningsresultatet

Hur bra unga människor lär sig beror i hög grad på inlärningsmiljön. När 
det gäller design av utbildningslokaler måste därför alla inblandade vara 
medvetna om att de bär ett särskilt ansvar och redan på planeringsstadiet 
bör jobba för en positiv och främjande inlärningsmiljö. Det är viktigt att 
skapa inlärningsmiljöer där både elever och lärare trivs, gillar att prestera 
och håller sig friska. Med färger, former, funktioner och material ska hela 
atmosfären i lokalen kännas inbjudande för inlärning. För ju bättre de som 
använder lokalen trivs i den desto bättre blir inlärningsresultatet.

Design och komfort 13
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Universität Innsbruck Chemie und Pharmazie Medizin Innsbruck, Österrike



Vare sig det gäller förskolor, skolor eller universitet – med över 300 va-
rianter på färger, mönster och ytor i standardsortimentet erbjuder nora® 
golvbeläggningar ett brett utbud för imponerande, fantasirik och indivi-
duell design av lokaler. Olika färgspel, ytor och strukturer ger utrymme 
för kreativitet och möjlighet att skapa både en riktigt trivsam atmosfär 
och en stimulerande inlärningsmiljö. 

Därtill kommer en individuell specialdesign som infriar nästan alla 
önskemål från både planerare och användare. Med hjälp av inlägg-
ningar kan alla slags mönster och bilder integreras helt fogfritt i golv-
beläggningen. Det är lika enkelt att lägga in lekfulla designelement 

som corporate design-komponenter, t.ex. företagsspecifika loggor och 
färger eller orienteringssystem med vägvisare. På så vis får varje objekt 
en alldeles speciell och unik karaktär. 

Dessutom ger de olika ytdesignerna på nora® gummigolv omväxling i 
rumsdesignen. Utöver de karakteristiska enfärgade runda upphöjning-
arna finns det ett flertal andra designer att välja mellan, t.ex. hamrad, 
relief- eller carving-struktur. En mängd olika tillbehör som matchar golv-
beläggningarna gör det möjligt att skapa ett utseende som är enhetligt 
in i minsta detalj.

Design och komfort 15

nora® är livlig design.

Färg- och rumskoncept | Exakt tillskärning med hjälp av ultraljudsskärteknik gör det möjligt att om så önskas helt fogfritt integrera exakt anpassade bilder, mönster, loggor, 

spelplaner eller orienteringssystem som inläggningar i golvbeläggningen. nora systems talar även NCS – det internationella språket för färgkommunikation. NCS är speciellt 

användarvänligt eftersom färgerna namnges på det sätt vi människor uppfattar dem. Det gör det lätt för arkitekter och designer att hitta matchande golvbeläggningar för 

enhetliga färg- och rumskoncept och kombinera dem med andra designelement.
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Tack vare den permanenta elasticiteten är uppkomsten av buller på 
nora® golvbeläggningar generellt mycket låg, vilket ger en lugn och 
trivsam rumsatmosfär – och på så vis underlättas inlärningen. Till och 
med om stolar flyttas, pennor trillar eller någon hoppar runt på golvet 
uppstår det betydligt mindre buller än på hårda golvmaterial. Dessutom 
bidrar den fantastiska stegljudsdämpningen till lugn och ro på våningen 
under: mindre buller överförs. noraplan® akustik golvbeläggningar är 
förstärkt elastiska i kvaliteten, vilket ger särskilt hög stegljudsdämpning 
och ännu mer gångkomfort. Denna kvalitet lämpar sig för lokaler med 
gymnastik, lek och stoj. 

För personalen är elasticiteten i golvbeläggningarna särskilt viktig i er-
gonomiskt hänseende eftersom den ger avlastning och är skonsam för 

kroppen när man står och går mycket. Man blir inte trött så fort och 
orkar prestera längre. 

nora® golvbeläggningar erbjuder högsta komfort, både på förskolor, 
skolor och universitet. De är behagligt varma att gå och ta på, även för 
de allra minsta. Golven är mycket halksäkra, vilket är oerhört viktigt när 
man leker och stojar. Det skapar inlärningsmiljöer och komfortzoner där 
människorna rör sig säkert, trivs och är motiverade att lära sig.

Verklig komfort syns inte. Den känns.

Komfort | nora® gummigolv erbjuder högsta komfort, oavsett om det gäller förskolor, skolor eller universitet.
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Dubai, United Arab Emirates
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The City of Westminster College London, England



Över tid visar det sig – nora® 
golvbeläggningar är den 
lönsammaste lösningen

nora® gummigolv erbjuder högsta säkerhet, från planering av en bygg-
nad till rivning. Golven är oerhört lönsamma när det gäller underhåll 
och vård. De består av gummi rätt igenom, ett material med mycket 
hög prestanda som spelar ut sina fördelar helt och hållet under produk-
tens totala livscykel. Därför behöver nora® golvbeläggningar generellt 
inte något extra ytskikt, vilket också innebär att det inte krävs någon 
kostnadsintensiv ny ytbehandling. Den täta, slutna gummiytan är extremt 
tålig och motståndskraftig och särskilt lättstädad. Genom hela livscykeln 
kännetecknas nora® golvbeläggningar av ett högkvalitativt utseende och 
har bestående ekonomiska fördelar.

Lönsamhet 19
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College HQE Biscarrosse, Frankrike



LCC-VERGLEICH: noraplan® LCC-VERGLEICH: norament®

Investition Betriebs- und Unterhaltskosten Oberflächensanierungskosten 

noraplan®: typisches Szenario für Bereiche mit durchschnittlicher Belastung, beispielsweise im Kindergarten.  

norament®: typisches Szenario für Bereiche Bereiche mit starkem Schmutzeintrag und hoher mechanischer Belastung.  

noraplan® und norament® im Vergleich 
Angenommenes Reinigungs-Szenario für 1000 m2 Fläche und 15 Jahre 

Details und Quelle: nora systems GmbH. 
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nora® golvbeläggningar har en avgörande fördel under loppet av sin 
livscykel: de kräver ingen ytbeläggning – varken inledningsvis eller nå-
gon gång under produktens livslängd. Det innebär en enorm besparing 
när det gäller underhållskostnader, eftersom det heller inte krävs någon 
regelbunden, kostnadsintensiv ny ytbehandling som det gör för andra 
elastiska golvbeläggningar. Den täta, slutna ytan gör nora® gummigolv 
fantastiskt motståndskraftiga och slitstarka.

Golvens speciella egenskaper kommer särskilt väl till pass i utbildnings-
lokaler. Där utsätts golven för stolar, möbler och fötter varje dag. I 
synnerhet golvbeläggningar med hamrad yta är väl anpassade för  
sådana påfrestningar. nora® golvbeläggningar ger ett högkvalitativt 
intryck under hela sin livslängd och förblir genomgående förmånliga 
i underhåll. Detta även i enlighet med den så kallade LCC-analysen, 

som visar att golven står sig väl i jämförelse med andra elastiska golv-
beläggningar. 
LCC analysen summerar alla upplupna kostnader under produktens 
livscykel – här visar det sig att nora® golvbeläggningar har den lägsta 
summan. 
Med genomtänkt planering går det att spara mycket pengar, i synner-
het när det gäller underhåll i byggnader inom utbildningssektorn. Det 
är nämligen bara 20 till 30 procent av livscykelkostnaderna för en 
byggnad som kan tillskrivas själva uppförandet av byggnaden, medan 
resterande 70 till 80 procent är relaterat till underhåll.

En stor fördel är också att golven kan städas med enbart rent vatten 
och nora® pad. Det innebär att man för det mesta kan avstå från att 
använda dyra kemiska rengöringsmedel.

Kvalitet lönar sig.

Lönsamhet 21

LCC-jämförelse: noraplan® LCC-jämförelse: norament®

Investering

 noraplan®  Lino PU  Lino Acrylat och PVC PU Lino obehandlad
   Lino Acrylat/PU

 norament®  Lino PU  Lino Acrylat och PVC PU Lino obehandlad
   Lino Acrylat/PU

Kostnader 
för ytbehandling

noraplan®: typiskt scenario för sektioner med genomsnittlig påfrestning, t.ex. på en förskola.
norament®: ypiskt scenario för sektioner som det dras in mycket smuts i och som utsätts för höga mekaniska 
påfrestningar, t.ex. i foajén på en skola.

Detaljer och källa: nora systems GmbH

Ekonomisk fördel med noraplan® Ekonomisk fördel med norament®

Drift- och 
underhållskostnader

LCC-jämförelse | Antaget städscenario för 1000 m2 yta och 15 år.
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Biologicum Frankfurt, Tyskland



Designen växer fram ur
summan av detaljerna.

Omfattande systemlösningar kompletterar nora® sortimentet. Speciella 
golvbeläggningar med ytterligare funktionella egenskaper uppfyller sär-
skilda krav som ställs inom mycket varierande användningsområden. Det 
finns en mängd olika tillbehör som matchar golvbeläggningarna, t.ex. 
färgmässigt matchande sockellister och vinklar, profiler samt svetstrå-
dar och fogmassor, som i kombination med nora® trappbeläggningar 
i gummi står för en harmonisk design in i minsta detalj. Städning med 
nora® pads och rent vatten innebär hållbar hygien och ett bestående 
högkvalitativt utseende.

Systemlösningar 23
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Undervisningsplanen är precis lika mångfaldig som de individuella spe-
cifika kraven på varje utbildningslokal. nora® speciella golvbeläggningar 
matchar dessa krav perfekt och skyddar människor och utrustningar på 
bästa möjliga sätt. Både i data-, kemi- och fysiksalar samt laboratorier 
krävs golvbeläggningar med särskilt hög prestanda, de kan exempelvis 
behöva vara ledande eller avledande. Utrymningsvägar och trapphus 

måste uppfylla särskilda brandskyddskrav. Golvbeläggningar som i 
stor utsträckning är olje-, fett- och kemikaliebeständiga, golv som kan 
tas upp och läggas igen samt akustikgolv som reducerar stegljud med 
upp till 20 dB ingår självklart också i nora® produktsortimentet.

Med nora® speciella golvbeläggningar är man alltid på den säkra sidan.

Biologicum Frankfurt, Tyskland



Säkerheten för små och stora användare är det som är allra viktigast att 
fokusera på när det gäller byggnader inom utbildningssektorn. Oavsett 
om det är fråga om lokaler för lek och stoj, omklädningsrum där man 
går barfota, slöjdsalar eller skolkök så måste golvbeläggningarna vara 
gång- och halksäkra. Och brandskyddet är naturligtvis också mycket 
viktigt. 

nora® golvbeläggningar är svårantändliga och skulle något hända 
är rökutvecklingen väldigt låg. Skulle det börja brinna innebär dessa 
egenskaper minskad risk för förgiftningar orsakade av brandgaser och 
en bättre utrymningssituation.

Säkerhet för alla som gör vad de ska. Och för dem som inte gör det.

Systemlösningar 25

Kindergarten Fürth, Tyskland
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Tillsammans bidrar alla detaljerna till en trivsam rumsatmosfär. Därför 
har tillbehör tagits fram som en del av systemet och de matchar varan-
dra helt. För högsta funktionalitet och harmonisk design. Matchande 
sockellister ger golvbeläggningen ett snyggt avslut. Hålkälsprofiler 
skapar en optimal övergång mellan golv och vägg, i synnerhet med 
tanke på hygienen och för en bättre städning. Det finns svetstrådar och 
fogmassor i matchande färger ifall speciella förutsättningar i lokalen 

gör det nödvändigt med fogning. För trapphus finns skräddarsydda 
lösningar: både monteringsfärdiga trappbeläggningar med trappkant, 
plan- och sättsteg i ett stycke eller som olika element – på så vis går 
det att integrera trappor harmoniskt i arkitekturen.

Varje detalj räknas. Det gäller även tillbehören.



Till nora® golvbeläggningar finns ett anpassat rengöringssystem som 
möjliggör skonsam städning till och med utan rengöringsmedel. I kom-
bination med en vanlig städmaskin efterlämnar nora® pads en ski-
nande ren och hygienisk golvbeläggning och det räcker att använda 
vatten. Kärnan i systemet är fyra olika pads. Pad 0 används till daglig 
underhållsrengöring av strukturerade noraplan® golvbeläggningar, 
pad 1 används till första rengöringen och underhållsrengöring, pad 
2 till byggstädning och intensivrengöring och pad 3 tar bort svåra 

fläckar och repor. I regel räcker det alldeles utmärkt att använda 
rent vatten för rengöring; rengöringsmedel behövs bara i särskilda 
fall. Således krävs ingen större insats för att på ett miljövänligt och 
överraskande prisvärt sätt varaktigt behålla det fantastiska utseendet 
på nora® golvbeläggningen.

Hemligheten bakom golvens oföränderligt snygga utseende: vatten och nora® pads.

Systemlösningar 27
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Rollen som  
marknadsledare förpliktigar:   
nora systems GmbH

När det gäller gummigolv och golvbeläggningssystem är vi världsle-
dande. Arkitekter, byggherrar, golvläggare och användare över hela 
världen litar på oss när det gäller design av hälsosamma och estetiska 
kvalitetsinredningar. Alla nora® golvbeläggningar är tillverkade vid vårt 
huvudsäte i Weinheim och erbjuder gummigolv av högsta kvalitet ”Made 
in Germany”. Golven säljs runt om i hela världen genom 16 egna orga-
nisationer och i över 80 länder. 

Vi lever konsekvent upp till visionen att skapa produkter med unika och 
varaktiga fördelar till gagn för kunden. Därför investerar vi en massa 
innovationskraft i produktutveckling. Dessutom stöder vi våra kunder i 
deras planerings- och realiseringsprocesser samt i att bibehålla golvbe-
läggningens långsiktiga värde.

För oss innebär innovation också ständigt lärande – av våra kunder, 
marknaderna och den ekologiska utvecklingen. Vi tar ansvar för ett hel-
hets- och framtidsorienterat tänkande och handlande. Kanske är det just 
därför vi har åtnjutit våra kunders förtroende i över sjuttio år vid det här 
laget.



Företaget 29



30 nora systems

Lösningar uppnås genom dialog. 
Kontakta oss.

Dina kontaktpersoner hos nora systems.

Det ställs ett stort antal krav på byggnader inom utbildningssektorn 
beroende på vad byggnaden ska användas till. Oavsett om det 
gäller en förskola, skola, ett universitet eller någon annan utbild-
ningslokal – nora systems kan erbjuda en lämplig golvbeläggning 
för varje användningsområde. Beställ detaljerad produktinformation, 

produktprov eller sortimentsbroschyren redan idag – eller ta kontakt 
med din personliga kontaktperson direkt. Kontakta oss på nedan-
stående telefonnummer. Du kan också använda kontaktformuläret 
under fliken Kontakt på vår hemsida för att skicka ett meddelande 
direkt till oss.

nora systems AB
Industrivägen 12 | 17148 Solna, Sverige

Tel.: 08 - 705 27 70
Fax: 08 - 705 27 79 
nora-se@nora.com
www.nora.com/se



Komplettera gärna broschyrer och provkort med vår optimala och 
kostnadsfria nora® app –  det perfekta verktyget för kreativ rumsde-
sign. Appen för iPhone och iPad är mycket lättanvänd och med den 

Du kan enkelt kolla online vilken effekt din golvbeläggning har i rummet. 
Med några få klick väljer du färg, produktlinje och yta på ditt objekt 
och kan på så sätt enkelt installera virtuellt. Nya objektvyer och möjlig-
heten att zooma alla bilder ger ännu mer utrymme för individuell design.

CAD-onlinetjänsten gör nora® rumsdesignstudio ännu komfortablare: 
Du kan föra över valda golvbeläggningar direkt till din CAD-applikation 
eller till 3D-modelleringsprogrammet. Testa själv! Rumsdesignstudion 
finns på www.nora.com.

Designa interaktivt: nora® rumsdesignstudio

har du alltid omfattande produktinformation och referenser till hands 
var du än befinner dig – översiktligt ordnat efter användningsområ-
den, färger, marknadssegment och produkter.

nora® App | Testa de många möjligheterna.

nora® appen finns att få gratis i App Store.

Kontakt 31

Information på fickan: nora® appen



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 12
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