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Naturligt material – en självklarhet

Vår viktigaste utmaning för framtiden.

· Industri- och naturgummi av
Varje
dagkvalitet
tar du beslut som påverkar vår miljö
högsta
och vår framtid. Att välja material till golv är en
· Mineraler som har utvunnits ur naturliga fyndigviktig sak och är helt avgörande för inomhusheter samt produktionsrester från tillverkningen,
klimat, hälsa, hållbarhet och framtid.
används som fyllnadsmaterial eller formgivande
Idag handlar kraven inte bara om tillverkgranulat
ningen och installation, utan om vad som
· Naturliga
färgpigment,
inga
tungmetaller,
händer
under
produktens
livcyckel,
och vad
inga
giftiga
komponenter
som
som
avges
till ämnen
miljön eller
under
olika stadier.
friges
luften,
omgivande
Vi påtillnora
harvattnet
undereller
70år
utvecklatmiljöer.
golv
med
tanke
på
detta
och
är
idag
en
producent
· PVC fritt sedan 65 år
som ligger i den absoluta framkanten. Både
· Vårt storatillverkning
fokus på miljö
och
hållbarhet
samt vår
avseende
och
vad
som händer
långa
erfarenhet,
65år,
med
våra
golv,
innebär
att
med produkten under dess livcyckel.
du
får
produker
som
utvecklats
och
klara
alla
de
nora golv har därför naturliga färgpigment,
krav
som du ställeringa
på framtidens
golvlösningar.
inga
tungmetaller,
giftiga ämnen
eller
komponenter som friges till luften, vattnet eller
omgivande miljöer under hela produktens
livslängd.
Våra golv är också helt PVC fria, sedan
65år Vårt stora engagemang inom miljö och
hållbarhet samt vår långa erfarenhet, 65år,
med våra golv, innebär att du får produker som
utvecklats och klarar alla de krav som du ställer på framtidens golvlösningar.

Våra produkter

Gör egen design med inlays

Våra produkter

norament plattor
norament
plattor
Detta klassiska
gummigolv är en övertygande
Detta
klassiska
gummigolv
äroch
en övertygande
kombination
av hållbar
kvalité
enastående
kombination
av hållbar
kvalité
och
enastående
funktionalitet. Detta
gör de
extremt
resistenta
mot
funktionalitet.
extremt
resistenta
mot
slitage och gerDe
de är
unika
möjligheterna
till snabb
slitage
ochrengöring.
ger de unika möjligheterna till
och enkel
snabb och enkel rengöring.
noraplan på rulle
noraplan på rulle
noraplan gummigolv finns i rullar med många
noraplan gummigolv finns i rullar med många
olika mönster och färger och ger praktiskt taget
olika mönster och färger och ger praktiskt
obegränsad designmöjligheter. Skulle inte
taget obegränsad designmöjligheter. Skulle
standardsortimentet räcka så är det bara att
inte standardsortimentet räcka så är det bara
beställa vilken färg man önskar. Finns också som
att
beställa vilken färg man önskar. Finns också
akustikgolv.
som akustikgolv.
nora®nTx
nTx––Säkert.
Säkert.Snabbt.
Snabbt.Universellt.
Universellt.
nora®
Det revolutionerande
revolutionerande systemet
för snabb
läggning.
Det
systemet
för snabb
Så
enkelt
och
samtidigt
genialt
–
det
självhäftande
läggning. Så enkelt och samtidigt genialt – det
gummigolvet nora
nTx får sin nora
vidhäftningsförmåga
självhäftande
gummigolvet
nTx får sin vidredan
i
fabriken.
häftningsförmåga redan i fabriken. Kan läggas

Gör egen design med inlays

Med nora golv har du den unika möjligheten att
Med
nora golv
har dugolv.
denTack
unikavare
möjligheten
göra egna
designade
våra golvs
att
göra är
egna
golv. Tack vare våra
stabilitet
detdesignade
inga problem.
golvs stabilitet är det inga problem.
Här ser du lite exempel på olika möjligheter.
Här ser du lite exempel på olika möjligheter.

på alla underlag.
Trapplösningar
Trapplösningar
Vårt kompletta och smarta system för trappbeVårt
kompletta
smarta
för trappbeläggningar
göraoch
att du
enkeltsystem
och ekonomiskt
får
läggningar
göra att du enkelt och ekonomiskt
en hållbar trapp.
får en hållbar trapp.

norament®

noraplan®

nora® nTx

Trapplösningar
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