
Snelle vloerrenovatie in verpleegcentrum: nora® nTx 
maakt renovatie mogelijk in de kortst mogelijke tijd
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Directie, verantwoordelijke organisatie en 
toezichthouder overtuigd

Het verpleeg- en verzorgingscentrum 'Glück Auf' in 
het kanton Mansfeld-Südharz is een kleine instelling 
met een familiaal karakter. Ongeveer 50 medewerkers 
zorgen op dit moment voor 68 bewoners. 'De meeste 
verpleegkundigen werken hier al jaren en kennen precies 
het verhaal, de wensen en voorkeuren van elke bewoner', 
vertelt Petra Günther, die het verpleegcentrum sinds 
de opening in 1998 leidt. Het welzijn van de ouderen 
heeft ook de hoogste prioriteit als het gaat om bouw-
werkzaamheden. 'Voor elke renovatie die van invloed 
zou kunnen zijn op de bewoners moeten we vooraf de 
toezichthouder informeren', verteld de afgestudeerde 
bedrijfseconome. Dat moest dus ook toen de vloer in 

Geen vuil, geen herrie en vooral geen overlast voor 
de bewoners: Met het nieuwe snellegsysteem nora® nTx 
van nora systems kon de vloerbedekking in de woon-
kamer en in de gang van het verpleeg- en verzor-
gingscentrum Benndorf/Saksen-Anhalt binnen de 
kortst mogelijke tijd worden vernieuwd. Het team van 
Schildersbedrijf Marschalek plaatste de rubbervloer 
noraplan® sentica in een uitnodigende okertint recht-
streeks over de oude PVC-vloerbedekking. 'Ik kan het 
mezelf niet veroorloven om stationsgebieden te sluiten 
voor een renovatie', aldus Petra Günther, directeur 
van het centrum. Daarom was de snelle vloerrenova-
tie met nora® nTx de perfecte oplossing: 'de vloer  
kon direct na het leggen weer worden belopen en  
de bewoners ondervonden geen overlast in hun  
dagelijkse ritme.'

nora® nTx maakt renovatie mogelijk  
in de kortst mogelijke tijd



de woonkamer en in de gang op de eerste verdieping 
van het verpleegcentrum moest worden vernieuwd. 
'Het nora® nTx snellegsysteem overtuigde, door de te 
verwachten geringe overlast voor de bewoners, niet 
alleen de directie, maar ook onze verantwoordelijke 
organisatie en de toezichthouder.'

Ruimtes blijven steeds toegankelijk

De speciale uitdaging bij de renovatie in het ver-
pleegcentrum 'Glück Auf' was dat niet alleen de 
kamers, maar ook de op de woonkamer uitkomende 
technische ruimtes en de serre steeds toegankelijk 
moesten blijven. Daarom was het ideaal dat het 
snellegsysteem, dat bestaat uit de nora® nTx vloer-
bedekking en nora® nTx legmaterialen, slechts een 
klein aantal bewerkingen vergde en in de kortst 
mogelijke tijd kon worden uitgevoerd: nadat de 
ondergrond was voorbereid met de nTx schuurschijf 
werd de primer aangebracht en nogmaals kort 
opgeschuurd. Daarna legden de plaatsers de zelf-
klevende vloerbedekking uit en walsten die na; dat 
was alles. 'Bij het plaatsen met nora® nTx konden  

alle ruimtes, op de 90 minuten na die de primer  
nodig heeft om te drogen, de hele tijd worden  
gebruikt',  benadrukt de directrice. En nog een extra 
voordeel: met nora® nTx ontstaan er bij het renove-
ren geen onaangename geuren en de lucht in de 
ruimte blijft schoon.

'Ik kan het mezelf niet veroorloven 
om stationsgebieden voor renova-
tiewerkzaamheden langere tijd te 
sluiten. Daarom was de snelle vloer-
renovatie met nora® nTx de perfecte 
oplossing.'  

(Petra Günther, directrice verpleeg- en verzorgingscentrum 
'Glück Auf' in Benndorf).

'We hadden voor de vloerrenovatie 
met nora® nTx in plaats van ander-
halve week maar twee dagen nodig. 
De renovatie was echter voor het 
centrum niet duurder dan een klas-
sieke plaatsingsmethode.'  

(Plaatser Steffen Marschalek)



Minder bewerkingsstappen en  
geen meerkosten

Ook voor de plaatsers heeft nora® nTx duidelijke voor-
delen. Alle producten worden door één leverancier 
geleverd, waardoor zowel de tijd die nodig is als het 
aantal mogelijke foutoorzaken aanzienlijk wordt ingekort. 
Het voorstel om voor de renovatie in het verpleeg-
centrum nora® nTx te gebruiken kwam dan ook direct 
van het plaatsingsbedrijf. 'Wij hebben de directie van 
het centrum deze oplossing voorgesteld omdat wij 
die juist voor renovaties ideaal vinden', vertelt Steffen 
 Marschalek. 'Omdat we geen rekening hoeven te 
houden met droogtijden hadden we in plaats van 
 anderhalve week maar twee dagen nodig.' En het 
snellegsysteem is bovendien niet duurder dan een 
 klassieke plaatsingsmethode. 'Wij hebben vooraf een 
calculatie gemaakt en konden nora® nTx tegen dezelfde 
prijs als een standaard plaatsingsmethode aanbieden.'

Naast de directie en de bewoners is ook het schoon-
maakpersoneel van verpleeg- en verzorgingscentrum 
'Glück Auf' tevreden met de nieuwe rubbervloer. 
Vloerbedekkingen van nora® zijn vanwege hun uiterst 
dichte oppervlak niet voorzien van een coating, 

buitengewoon onderhoudsarm en voldoen aan de 
hoogste eisen op het gebied van hygiëne. Direct na 
het plaatsen van de nieuwe vloerbedekking kregen 
de schoonmaakmedewerkers ter plaatse een instructie 
van de reinigingsconsulenten van nora®; ook dat hoort, 
naast begeleiding bij het plaatsen, tot de taak van de 
rubberspecialist uit het Duitse Weinheim. Een bijkomen-
de bijzonderheid: ook na de garantieperiode helpt het 
team van nora® graag bij vragen en problemen. Snel, 
efficiënt en veilig: nora® nTx is de ideale oplossing, juist 
voor ruimtes waar grote renovaties lastig zijn.

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.
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