
norament® 926 castello
Tijdloos design met hedendaagse look





Gemaakt voor de 
eeuwigheid 
Als wij één ding kunnen leren van de 
eeuwenoude architectuur, dan is het wel 
dat goede dingen daadwerkelijk voor altijd 
kunnen blijven bestaan. Architectonische 
oriëntatiepunten zijn altijd in staat 
geweest om zichzelf naast de steeds 
weer ontwikkelende stijlen, opnieuw uit te 
vinden en door de eeuwen heen bruggen 
te bouwen.  
 
Nu is norament 926 castello er om  
hetzelfde voor uw ruimte te doen. Het 
tijdloze design, lijkend op kalksteen, 
is spannend en elegant – het is een 
toevoeging van klassieke luxe aan uw 
omgeving. Het materiaal is elastisch en 
robuust genoeg om de tand des  
tijds te weerstaan. 
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Modern natuurlijk 
design voor 
veeleisende ruimtes 
Het design van norament 926 castello is natuurlijk en weet herhaling 
op een doordachte manier te voorkomen. Net als natuurlijk steen, 
geen twee tegels zien er hetzelfde uit. Het iets op marmer lijkende 
uiterlijk doet denken aan kalksteen en komt overeen met het 
ontwerp van grote, open ruimtes met een klassieke ambiance.

De visuele elementen verwijzen naar de duurzame kenmerken 
van het materiaal. De elasticiteit zorgt ervoor dat de vloer bij uitstek 
geschikt is voor vele verkeersbewegingen. Van openbare gebouwen 
tot kunstgalerijen, van onderwijsinstellingen tot befaamde hotels, 
dit is de vloerbedekking voor de allerbeste prestaties. Het is zelfs 
bestand tegen de meest zware omstandigheden van een logistiek 
gebied of een productiefaciliteit.
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De pure keuze  
in neutrale kleuren
Een warm alternatief voor natuurlijk steen, dat tevens gunstig is voor wat 
betreft de akoestiek, vormde de inspiratie voor deze elastische rubber 
vloerbedekking. Acht tijdloze, subtiele, gemarmerde kleuren met een licht 
gestructureerd "two-tone" oppervlak bieden u een reeks van mogelijkheden 
die zeer zeker elk gebouw zullen complementeren, van modern tot historisch. 
Met een uiterst representatieve uitstraling creëren zij een toegevoegde waarde.

53525351

53575355 5356

5353

Variaties in kleur en design, zelfs binnen een 
enkele productiebatch, zijn bepalend voor het 
esthetische karakter van het product.

 Ook beschikbaar als norament 926 castello nTx

Opmerking: Meer informatie over nora® nTx kunt u ook 
lezen op www.nora.com/ntx. Speciale kleuren zijn 
op aanvraag beschikbaar.

~3.5 mm

norament 926 castello 
Art. 3167 

 ~1004 mm x 1004 mm

nora profiel-aansluitmaat: E + U
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http://ntx.nora.com
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Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van 
de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie 
gegeven. 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 in dit document geregistreerde handelsmerken zijn het 
geregistreerde eigendom van de organisatie, het land of de organisatie gelieerd aan 
nora systems GmbH. Andere hier gebruikte merken zijn de handelsmerken van hun 
respectievelijke eigenaren.

Contactgegevens, 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




