
P R O J E C T P R O F I E L

Woonbron, Dordrecht  
Renovatie met norament® 
trapvormen



Installatie:   Augustus 2008

Product:  norament® 926 grano trapvormen en tegels

Kleuren:  1253, 1254, 1256, 1341, 1593, 2086

Hoeveelheid:  6140 trapvormen en 1860 m2 tegels

norament® trapvormen –  
de ideale trapoplossing voor oude en nieuwe trappen

Rubber is in staat om enorme belastingen bij de meest 
uiteenlopende invloeden permanent te weerstaan. Rub-
ber biedt de beste mogelijkheden voor het produceren 
van hoogwaardige vloerbedekking en is daardoor bij-
zonder geschikt voor trappen.

norament® trapvormen combineren hoge functionaliteit 
met uitstekende vormgevings-mogelijkheden. De ver-
werking en kostenbesparing zijn overtuigend.

Woonbron gebruikt norament®

De voorgevormde traptre-
den bestaan vanaf de trap 
tot en met het stootbord uit 
één stuk en liggen als dak-
pannen over elkaar en zor-
gen voor het snel en precies 
bekleden van trappen. Een 

baanbrekende oplossing voor renovatie en nieuwbouw!

nora® rubber vloerbedekking is extreem slijtvast, zwaar 
belastbaar en aangenaam geluiddempend. Tel daar 
de lage onderhoudskosten en lange levensduur bij op 
en het wordt duidelijk waarom woningcorporaties en 
VVE’s kiezen voor een norament® trapvorm. Zo ook 
Woonbron in Dordrecht en Rotterdam. Hans Drenthen, 
Opzichter bij Woonbron, verteld zijn ervaringen. 

Medio 2007 bleek bij inspectie van de portieken van 
Woonbron Flats in de Colijnstraat, de Frank van der 
Goesstraat en de W.H. Vliegenstraat te Dordrecht dat 
de afwerking in de trappenhuizen van de bordessen 
en de trappen aan vervanging toe waren.

Om een goede keuze te kunnen maken uit de verschil-
lende materialen is bij Woonbron naar de volgende 
aspecten gekeken:

1.  Prijs-/kwaliteitsverhouding (kostprijs en duurzaamheid)
2.  Snelheid van uitvoering (zo kort mogelijke verwer-

kingstijd)
3.  Overlast voor bewoners (het snel weer kunnen  

betreden van het trappenhuis en het zo min  
mogelijk afsluiten van het trappenhuis)

4.  Brandveiligheid (vluchtroute via het trappenhuis)

Bij de voorbereiding van de nieuwe afwerking zijn ver-
schillende producten de revue gepasseerd zoals nieu-
we vloertegels, verschillende coatings (epoxy-/polyu-
rethaancoatings) en een nieuw product, het norament®.
norament® is een product van nora flooring systems 
B.V. wat bestaat uit een sterk duurzaam rubber. Het 
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product voldeed aan alle eisen; een goede prijs/kwa-
liteitsverhouding, snelle verwerking, weinig overlast 
voor de bewoners (snel weer beloopbaar), slijtvastheid 
en de brandveiligheid (voldeed aan de eisen van de 
brandweer voor een compartiment).



Met name de snelheid waarmee de bewoners de trapbe-
kleding direct weer konden betreden en de enorme duur-
zaamheid van het materiaal waren de doorslaggevende 
aspecten om voor norament® trapvormen te kiezen.

De norament® trapvormen zijn in segmenten (parten) ge-
legd en er is gekozen voor een naadloos aansluitende 
afwerking waarbij geen lasnaden in de bedekking voor-
komen. Bij deze uitvoering krijgt het geheel een egale 
afwerking wat mooier oogt dan het werken met naden.

Het resultaat mag er zijn. Het product heeft de portieken 
een prachtige en duurzame sjieke uitstraling gegeven. Bij 
normale gebruiksomstandigheden hoeft Woonbron niets 
meer te vervangen. Ook het onderhoud is minimaal.

Woonbron is dus erg tevreden over nora® rubber vloer-
bedekking en heeft veel reacties ontvangen van bewo-
ners die erg tevreden zijn met dit product. Ook hebben 
mensen al geïnformeerd welk materiaal door Woonbron 
is toegepast om dit ook bij hen toe te gaan passen.
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norament® 926 trapvormen

Voor trapzones met extreme belasting, uni kleurig,  
loopvlak met noppen. norament® 926 trapvormen  
zijn verkrijgbaar in de breedte 1285 mm, 1614 mm  
en 2004 mm.

Art. 926/465 – breedte 1285 mm
Art. 926/466 – breedte 1614 mm
Art. 926/467 – breedte 2004 mm
Dikte: 4.5 mm
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norament® 926 grano trapvormen

Voor trapzones met extreme belasting, met stooidesign, 
loopvlak met hammerslagoppervlak. norament® 926 
grano trapvormen zijn verkrijgbaar in de breedte  
1285 mm, 1614 mm en 2004 mm.

Art. 926 grano/479 – breedte 1285 mm
Art. 926 grano/468 – breedte 1614 mm
Art. 926 grano/469 – breedte 2004 mm
Dikte: 5.0 mm

5301 5302 5303 5304

5313 5314 5315 5308

5329 5325 5317 5318

norament® 926 satura trapvormen

Voor trapzones met extreme belasting, met ton-sur-ton 
granulaatdesign, loopvlak met hamerslagoppervlak  
norament® 926 satura trapvormen zijn verkrijgbaar in 
de breedte 1285 mm, 1614 mm en 2004 mm.

Art. 926 satura/479 – breedte 1285 mm
Art. 926 satura/468 – breedte 1614 mm
Art. 926 satura/469 – breedte 2004 mm
Dikte: 5.0 mm

Meer informatie
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over  
nora® rubber vloerbedekking, neem dan gerust contact 
op met nora flooring systems B.V. op onderstaande 
contactgegevens. 

5102 5103 5107 5108

5110 5114 5115 5116

5118 5121 5127 5129

Het merk nora evenals andere in dit referentieproject gebruikte geregistreerde handelsmerken 
zijn voor de onderneming, het land of voor een filiaal van nora systems GmbH geregistreerd.

nora flooring systems
Hoeilaart Office Park
Ildefonse Vandammestraat 1 – 7
Building C | 1560 Hoeilaart, België
Tel.: +32 (0) 2 - 657 52 50
Fax: +32 (0) 2 - 657 53 30
E-Mail: info-be@nora.com
www.nora.com/be-nl

nora flooring systems B.V.
Belgiëstraat 14
5171 PN Kaatsheuvel, Nederland
Tel.: +31 (0) 416 - 28 61 40
Fax: +31 (0) 416 - 28 61 49
E-Mail: info-nl@nora.com
www.nora.com/nl

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com


