
norament® 926 arago
Modern design met een  
natuurlijke uitstraling





Van het geografische reliëf van bergtoppen tot de blootgelegde stenen muren van 
hedendaagse moderne ruimtes, een natuurlijke textuur schept rust in elke omgeving. enut 
deze elementaire aantrekkelijkheid in gebieden die het meest bezocht worden. Creëer 
tijdloze harmonie met norament 926 arago rubber vloeren. Ideaal voor drukke openbare 
ruimtes, zoals gangen en entreegebieden, en combineert duurzame materialen met tijdloze 
schoonheid.  
Ontdek de natuurlijke verbinding van emotie met design. 

Creëer rust met de natuurlijke uitstraling  
van norament® 926 arago.
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Zorg voor een inspirerende  
ruimte met een tijdloze textuur

Zorg voor een welkome sfeer van rust met norament 
926 arago’s gelaagde, geologische vormen. Ontdek een 
unieke, ruimtelijk werkende vloerbedekking die ontworpen 
is om aan de moderne eisen van duurzame robuustheid 
te voldoen in combinatie met de eenvoud van puristisch 
design. Geniet van de voordelen van ongeëvenaarde 
geluidsabsorptie, slipvastheid en ergonomisch comfort in 
een duurzame, onderhoudsarme vloer.  
Ontwikkel harmonie in uw drukste omgevingen.

Ervaar rust bij elke voetstap

Van gangen tot drukke openbare ruimtes, de 
kalmerende invloed van een natuurlijke omgeving zorgt 
voor evenwicht in een drukke omgeving. Veel verkeer 
en lawaai kan storend zijn. norament 926 arago’s 
rustgevende kenmerken, de dimensionele aspecten en 
de duurzame materialen bieden momenten van rust.  
Details uit de natuur zorgen voor rustgevende ruimtes.
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Ervaar de elegante tinten  
uit de natuur 
norament 926 arago’s gemarmerde lagen en het rustgevende kleurenpalet 
bevestigen de rol als essentieel designelement. Ontdek een modern assortiment 
van koele grijstinten die men tegenkomt in de natuur, van rijk en opwindend tot zacht 
en neutraal. Breng een extra dimensie aan door middel van een unieke marmering 
die zich consequent vermengt met elke laag van de norament 926 arago tegels.
Ontdek kleur en design die verder gaan dan enkel het oppervlak. 
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norament 926 arago
 12

Art. 926 arago/3118
 ~1004 mm x 502 mm

norament 926 arago met afgeschuinde randen
 12

Art. 926 arago/3119
 ~998 mm x 497 mm

~3.5 mm ~3.5 mm

Ook verkrijgbaar als:

 Stairtread norament® 926 arago

 norament® 926 arago nTx, zelfklevend

Voor meer informatie zie ook www.nora.com/ntx 
of neem contact met ons op.

Speciale kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Design- en kleurverschillen, ook binnen een 
productieserie, kenmerken het 
esthetische karakter van het product.

nora profiel-aansluitmaat: E + U
Slip resistant R10

http://ntx.nora.com
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Omslagfoto: © nora 
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 handels-
merken 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


