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MODERNA MILJÖER MED  
VARAKTIG STIL.
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50 års erfarenhet uppfriskad 
med en modern palett
Lägg en väl beprövad grund med norament® 926 grano, det enda högkvalitativa gummigolv som 
lyfter interiörer genom oöverträffad varaktighet och mångsidig design. Denna moderna variant 
av en tidlös estetik i sten kombinerar skyddande form med flexibel funktion i en palett med mer än 
trettio färger – från lugnande neutrala till uppfriskande toner. Dess täta ytstruktur ger en beprövad 
styrka, som står emot påfrestningarna på de tuffaste arbetsplatserna utan att förlora sin stil.



Upplev hemligheten bakom  
en perfekt kombination
Design – tidlös inspiration för  
dagens arkitektur

Den nydesignade produktpaletten norament® 926 
grano erbjuder nutida, sofistikerad design med 
varaktig charm. Utforska ett spektrum av trettiotvå nya 
färger som ger en harmonisk balans.

Prestationsförmåga – styrka som  
varar i årtionden

Genom en unik tillverkningsprocess uppnår norament® 
926 grano en nästintill oförstörbar form som gör 
golvet enastående långlivat. I en och samma produkt 
finner du stenens stadga förenad med fördelarna 
hos ett permanent elastiskt golv. Därigenom uppstår 
ergonomiska och akustiska fördelar, såsom hög gång- 
och ståkomfort samt en tyst inomhusmiljö. Installation 
utan fogar och en yta som inte ytbehandlas innebär 
sänkta kostnader, lättare underhåll och på så vis 
också ett ökat värde under hela livscykeln.

Systemlösning – en allomfattande 
approach som stöder din vision

Upplev möjligheten att med en enskild design kunna 
täcka en mängd olika funktionella ytor för varierande 
behov. Välj mellan olika trappsteg och trappnosar i 
trappan eller elektrostatiskt dissipativa alternativ, till en 
upplev hur ett multifunktionellt golv gör det enklare att 
fatta beslut, utan att stilen blir lidande.
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Skapa slitstarka och väldesignade 
undervisningslokaler med fokus på hälsa 
och miljö. Vare sig det gäller till dagiset, 
klassrummet och universitetets hörsal med 
norament® 926 grano. En harmonisk miljö 
bidrar starkt både till personalens och 
elevernas välmående och produktivitet. 
Avancerade ljudabsorberande egenskaper, 
optimal gång- och ståkomfort tillsammans 
med halksäkerhet och utmärkt inomhusluft 
garanterar en positiv inlärningsmiljö.

Varaktiga lösningar  
för undervisningslokaler

Foton: © Gerry O‘Leary



Högsta prestationsförmåga  
för användning inom industrin

För ytor som belastas hårt av människor och 
arbetsprocesser erbjuder norament® 926 grano 
en allsidig och moståndskraftig golvlösning i varje 
anläggning. Norament® 926 grano är starkt nog 
att leva upp till de olika krav och behov, oavsett 
om de kommer från tung utrustning med höga 
trycklaster i produktionshallar eller från kraven på 
god tillverkningssed eller essentiella elektrostatiskt 
dissipativa egenskaper där behov för detta finns.
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En säker miljö med ergonomi och halksäkerhet är ytterst viktiga förutsättningar 
för att en patient ska kunna återhämta sig och tillfriskna. Upptäck alla möjligheter 
inom hälso- och sjukvård som norament® 926 grano erbjuder – hela vägen från 
operationssalen till uppvakningsavdelningen, intensivvård och vårdrummen. Ytan är 
så tät att den är lätt att rengöra, vilket gör att man får hygieniskt perfekta ytor. Detta 
i kombination med installation utan fogar ger sammantaget ett system med idealiska 
förutsättningar för att uppnå högsta nivån angående infektionssäkerhet.

Ultimata lösningen för vårdmiljöer
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∼3.5 mm ∼3.5 mm

Art. NM 925 grano 925/1911/5303

∼3.5 mm

norament® 926 grano

Art. 926 grano/1880   32
■ ∼1004 mm x 1004 mm

nora® profil-anslutningsmått: E + U

Tål de flesta oljor och fetter

Halkskydd R9

Tål de flesta oljor och fetter

Halkskydd R9

norament® 926 grano

 Art. 926 grano/1911   5
■ ∼610 mm x 610 mm

Dessa färger kan även levereras som:

 Specialgolv norament® 928 grano ed elektrostatiskt dissipativ

  Trappsteg norament® 926 grano

 Finns också att få som norament® 926 grano nTx

Tips: Fler designer och mer information om nora® nTx  
får du på www.nora.com eller på förfrågan.

norament® 926 grano (med kubisk struktur)

Art. 926 grano/1870   4
■ ∼1004 mm x 1004 mm

Halkskydd R10

En ny palett för  
nutida design
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Halkskyddande egenskaper R10 (kubisk struktur)

Specialdesigna varje interiör med tillbehören och lösningarna i norament® 926 grano. 
Utforska våra systemlösningar, inklusive nora® nTx system och elektrostatiskt dissipativa 
(ED) alternativ, plus sockellister, trappsteg med mera.
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felaktigheter. Vi förbehåller oss rätten att löpande 
ändra informationen av samtliga varor i vårt sortiment. Produktbilderna i det här dokumentet kan 
skilja sig från originalet.
 
Allt innehåll i detta dokument tillhör företaget, landet eller ett företag som är associerat med 
nora systems GmbH. Andra förekommande märkningar tillhör våra leverantörer och deras 
varumärken och är samtliga skyddade av svenska och internationella upphovsrättslagar. 
 
Kontaktinformation, lokala filialer samt annan information finns på www.nora.com.

Utgivare
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Tyskland
www.nora.com
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