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Bewezen kwaliteit met een 
nieuw verfrissend palet
Creëer een basis van bewezen kwaliteit met norament® 926 grano, een hoogwaardige 
rubbervloer die interieurs voorziet van ongeëvenaarde duurzaamheid met veelzijdige 
designmogelijkheden. Deze moderne interpretatie van de tijdloze esthetiek van steen combineert 
ondersteuning met flexibele functionaliteit en een kleurenpalet van ruim dertig kleuren – van 
koele, rustige nuances tot uitgesproken levendige kleuren. De gesloten oppervlaktestructuur 
waarborgt de bewezen robuustheid onder druk en is bestand tegen zelfs de zwaarste eisen van 
werkplekken zonder dat daarbij toegevingen moeten worden gedaan aan stijl.



Ervaar het geheim van een  
perfecte combinatie
Esthetisch – Tijdloze inspiratie voor de 
architectuur van vandaag

Het nieuwe palet van norament® 926 grano biedt 
moderne verfijning die altijd mooi blijft. Bekijk het 
nieuwe assortiment van 32 nieuwe kleuren met 
een harmonieuze balans tussen basistinten en 
korrelige kleuraccenten.

Performance – Duurzaamheid voor 
decennia 

Dankzij het unieke productieproces is norament® 
926 grano vrijwel onverwoestbaar en levert het 
vloeren op met een ongeëvenaarde levensduur. Het 
product verenigt de robuustheid van steen met de 
voordelen van blijvend elastisch vloermateriaal. Dit 
biedt ergonomische en akoestische voordelen, zoals 
groot loop- en stacomfort en geluiddemping in 
binnenruimtes. Dankzij de naadloze installatie zonder 
extra coating worden de kosten gereduceerd en 
vergen de vloeren weinig onderhoud gedurende hun 
volledige levensduur.

Systeemoplossing – Een holistische 
benadering die uw visie ondersteunt

Profiteer van de mogelijkheid om de meest 
uiteenlopende zones met elk hun eigen functies en 
eisen te bekleden met slechts één product. Kies 
voor traptreden en -stootranden of elektrostatisch 
dissipatieve opties en ervaar hoe multifunctionele 
vloeropties de keuze vereenvoudigen zonder dat 
er compromissen moeten worden gedaan op het 
gebied van stijl.
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Kies norament® 926 grano voor duurzame 
omgevingen zoals de kinderopvang, 
klaslokalen of collegezalen. Het 
milieuvriendelijke materiaal draagt wezenlijk 
bij aan het welzijn en de productiviteit 
van zowel pupillen/leerlingen/studenten 
als personeel. De geavanceerde 
geluidsabsorptie, het optimale sta- en 
loopcomfort alsmede de veilige antislip-
eigenschappen en uitstekende kwaliteit 
van de binnenlucht dragen bij aan een 
stimulerende leeromgeving.

Duurzame oplossingen  
voor onderwijsruimtes
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Allround functionaliteit  
voor industriële toepassingen

Voor uw faciliteiten en ruimtes waar hard gewerkt 
wordt en mensen en processen ondersteund 
moeten worden, vormt norament® 926 grano 
een allround vloeroplossing. Of het nu gaat om 
zware lasten en machines in productiezones, 
GMP-compliance of elektrostatisch dissipatieve 
eigenschappen voor hallen waar elektronische 
producten vervaardigd worden, norament® 926 
grano voldoet aan de meest uiteenlopende 
verwachtingen en eisen.
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Een veilige omgeving met ergonomische ondersteuning die uitglijden voorkomt is 
cruciaal voor het herstel van de patiënt. Van de operatiekamers en de intensive 
care tot de uitslaapkamer – ontdek alle mogelijkheden voor de gezondheidszorg 
met norament® 926 grano. Het gesloten oppervlak is makkelijk te reinigen, dus ook 
in hygiënisch opzicht perfect. Gecombineerd met de naadloze installatie ontstaat 
er een totaalsysteem waarmee u de ideale omgeving kunt creëren waar het 
infectiegevaar optimaal onder controle gehouden kan worden gehouden.

Ergonomische ondersteuning  
in de gezondheidszorg
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Art. NM 925 grano 925/1911/5303
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norament® 926 grano

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

nora® profiel-aansluitmaat E + U

Bestand tegen de meeste oliesoorten en vetten

Slipbestendigheid R9

Bestand tegen de meeste oliesoorten en vetten

Slipbestendigheid R9

norament® 926 grano

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

Deze kleuren kunnen ook geleverd worden als:

 Speciale vloerbekleding norament® 928 grano ed  
 elektrostatisch dissipatief

  Traptredes norament® 926 grano

 Ook leverbaar als norament® 926 grano nTx

Tip: Meer informatie en ontwerpen met nora® nTx  
kunt u opvragen of vinden via www.nora.com.

norament® 926 grano (met kubusstructuur)

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

Slipbestendigheid R10

Een nieuw palet voor  
hedendaags design
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Antislip R10 (kubusstructuur)

Voorzie elk interieur van de accessoires en oplossingen van norament® 926 grano. 
Onderzoek onze systeemoplossingen zoals het nora® nTx systeem en de elektrostatisch 
dissipatieve (ED) opties, plintafwerkingen, traptredes etc.
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Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Wij geven geen garantie 
voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie. De afbeeldingen van het 
product in dit document kunnen afwijken van het origineel.

Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-
bindende informatie. Het merk nora en alle andere geregistreerde handelsmerken die in dit 
document worden gebruikt, zijn geregistreerd eigendom van het bedrijf, het land of het bedrijf 
dat gelieerd is aan nora systems GmbH. Andere hier gebruikte merken zijn handelsmerken van 
hun respectievelijke eigenaren.

Contact gegevens, lokale filialen of erkende speciaalzaken, evenals andere informatie kan 
worden gevonden op www.nora.com.

Uitgever
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Duitsland
www.nora.com
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