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Dankzij de nieuwe zelfklevende rubbervloer nora® nTx 
konden de medewerkers van de districtsadministratie 
Niederbayern direct na de renovatie alweer aan hun 
 bureaus doorwerken. De mogelijkheid om te renoveren 
tijdens bedrijfsuren is een van de grote voordelen van het 
nieuwe snellegsysteem dat nora systems in 2015 op de 
markt heeft gebracht. Een andere doorslaggevende fac-
tor voor de leidinggevenden bij de afdeling bouw van 
het districtsbestuur is dat nora® nTx direct op de bestaan-
de vloerbedekkingen kan worden aangebracht. Dat be-
spaart niet alleen tijd en geld. Met name in gebouwen 
waar door een klassieke vloerrenovatie de kans op 
schade aan historisch bouwmateriaal ontstaat, is het 
nieuwe systeem een buitengewoon goede oplossing. 

Renovatie tijdens bedrijfsuren 

Niederbayern is met een oppervlakte van meer dan 
10.300 vierkante kilometer het op een na grootste 

 district van de deelstaat. Het district omvat negen kan-
tons, drie niet onder een district vallende steden en 255 
gemeenten met in totaal iets meer dan 1,2 miljoen inwo-
ners. De administratie is gevestigd in Landshut. Een deel 
van de ongeveer 165 medewerkers is ondergebracht in 
een  gebouw van het Ursulinenklooster St. Joseph. Sinds 
begin 2016 worden daar de gangen en kantoorruimtes 
in fases gerenoveerd. ‘Het was erg belangrijk voor ons 
dat de renovatie tijdens bedrijfsuren zou kunnen worden 
uitgevoerd en de arbeidsprocessen zo min mogelijk zou-
den worden verstoord’, vertelt Matthias Kopf, de plaats-
vervangend directeur van de afdeling Bouw. ‘Zo waren 
we bijvoorbeeld bang dat de ondergrond door het ver-
wijderen van de  oude linoleum- en PVC-vloerbedekking 
onherstelbaar zou worden beschadigd.’ 

De nieuwe snellegtechnologie nora® nTx, waarbij de nieu-
we rubbervloer direct op de bestaande vloerbedekkingen 
kon worden verlijmd, was daarom de juiste oplossing.

Kantoorruimtes in een nieuwe look; en dat in de 
kortst mogelijke tijd, zonder stof en vuil:



Significante tijdbesparing, nauwelijks vuil

‘Het aanbrengen van nora® nTx op bestaande vloerbe-
dekkingen gaat probleemloos, op voorwaarde dat  deze 
nog een voldoende hechting met de ondergrond hebben’, 
vertelt Uwe Bauer, directeur Verwerkingstechniek bij nora 
systems. De oude vloerbedekking hoeft maar iets te wor-
den opgeschuurd en in voorkomende gevallen worden 
voorzien van een primer, zodat bij het plaatsen nauwelijks 
stof of vuil ontstaat. Dat is een groot voordeel bij een reno-
vatie tijdens bedrijfsuren. De kamers of gangen kunnen di-
rect na het plaatsen worden belopen, gereinigd, bemeu-
beld en gebruikt. En zo werkt het: op de onderzijde van 
de nora® vloerbedekkingen is een lijm op rubberbasis 
aangebracht, die is afgedekt met een beschermfolie die 
voor het verwerken eenvoudig kan worden verwijderd. 
Het plaatsen zelf is dan werkelijk heel eenvoudig: uitleg-
gen en op maat snijden, beschermingsfolie verwijderen, 
vastplakken, aanwalsen – klaar! Het assortiment wordt 
aangevuld met speciale nora® nTx legmaterialen, zoals 
egaline en primer. Alle componenten zijn optimaal op el-
kaar afgestemd. 

Het plaatsingsbedrijf dat de opdracht kreeg om de 
 renovatie in het Ursulinenklooster uit te voeren is ook 
 helemaal overtuigd van de voordelen van het nieuwe sys-
teem. ‘We hoefden geen tijd te besteden aan het voor-
bereiden van de vloer, wat een aanzienlijke tijdsbesparing 
oplevert’, vertelt projectleider Henri Meyer van de firma 
Max Hofmann. ‘Ook het feit dat er nauwelijks bouwvuil 
ontstaat, ziet hij als een niet te onderschatten voordeel. De 
kosten waren niet hoger dan bij een traditionele plaat-
singsmethode en dat met een geringere  inzet medewer-
kers en tijd. ‘We konden grotere oppervlakten plaatsen 
met minder medewerkers.’ Daardoor is deze verwerkings-
methode ook interessant voor het plaatsingsbedrijf. ‘Daar-
om zullen wij nora® nTx in ieder geval vaker adviseren.’

Huiselijke en stijlvolle ambiance

De medewerkers van de districtsadministratie konden 
niet alleen weer snel verder met hun werk, maar kunnen 
dat nu doen in een aantrekkelijke, huiselijke ambiance: 
de projectmanagers kozen voor twee rubbervloeren 
die zich onderscheiden door hun buitengewone  design. 
In de kantoorruimtes ligt de nieuwste productontwikkeling 
van nora systems: noraplan® valua in een warme, be-



haaglijke bruintint. De vloer schept met zijn warme 
 kleuren en de natuurlijk gestructureerde oppervlakken 
een warme, behaaglijke atmosfeer. Daarnaast scoort 
hij natuurlijk ook door de materiaaleigenschappen van 
het blijvend elastische rubber. De vloer is milieuvriende-
lijk en onschadelijk voor de gezondheid, uiterst sterk  
en  tegelijkertijd ergonomisch, heeft uitstekende akoesti-
sche eigenschappen en is gemakkelijk te reinigen. Dat 
geldt ook voor noraplan® unita, die in de gangen van 
het  Ursulinenklooster is geplaatst. Het met de ‘red dot 
 Design Award’ en met de ‘Good Design Award’ 

 onderscheiden product combineert de verschillende 
materialen rubber en graniet tot een geslaagde synthe-
se: De in het matte rubber ingestrooide stukjes graniet 
re flecteren het licht van de roodbruine vloer in alle fa-
cetten, zodat steeds nieuwe effecten op de vloer ont-
staan,  afhankelijk van de invalshoek van het licht en de 
plaats waar de gebruiker staat. 

Ongecompliceerd, snel en veilig; nora® nTx vertegen-
woordigt in vele opzichten de nieuwe generatie in 
vloerbedekking.

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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