
norament® 926 castello
Tidlös design med en modern känsla





Tillverkad för att 
hålla i evighet 
Om det är något vi har lärt oss av flera 
hundra år gammal arkitektur så är 
det att god kvalitet kan hålla för evigt. 
Arkitektoniska landmärken har alltid 
kunnat återuppfinna sig själv bredvid 
byggstilar i ständig förändring och 
har fungerat som en bro mellan olika 
tidsperioder.  
 
norament 926 castello är här för att göra 
samma sak i dina miljöer. Dess tidlösa 
design som påminner om kalksten är 
spännande och elegant och bidrar med en 
känsla av klassisk lyx i din miljö. Materialet 
är slitstarkt och robust nog att inte märkas 
av tidens tand. 
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Modern, naturlig 
design för 
utrymmen med 
höga krav 
norament 926 castello har en naturlig stil och undviker en upprepande 
design på ett konstnärligt sätt. Likt natursten är den ena plattan inte den 
andra lik. Det lätt marmorerade utseendet påminner om kalksten och 
matchar designen i stora, öppna utrymmen på ett klassiskt sätt.

De visuella egenskaperna anspelar på materialets långlivade kvalitet. 
Den höga motståndskraften gör det till ett perfekt golv för utrymmen 
med mycket trafik. Från offentliga byggnader och konstgallerier till 
utbildningsinstitutioner och stora hotell – detta golv är framtaget för högsta 
möjliga prestanda. Det kommer till och med att klara de tuffa förhållanden 
som råder i ett logistikcenter eller på en produktionsanläggning.
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Ett stilrent val  
i neutrala färger
Ett varmare, tystare alternativ till natursten gav inspiration till detta 
motståndskraftiga gummigolv.  Åtta diskret marmorerade, tidlösa färger 
med en lätt strukturerad two-tone yta erbjuder ett urval som gör det 
möjligt att ge allt från moderna lokaler  till historiska byggnader en stilren, 
representativ look.

Variationer i färg och design, även inom ramen 
för samma tillverkningsbatch, visar på produktens 
högt estetiska karaktär.

 Finns också som norament 926 castello nTx

Tips: Mer information om nora® nTx finns på www.
nora.com/ntx. Specialfärger finns tillgängliga på 
begäran.

norament 926 castello 
Art. 3167 

 ~1004 mm x 1004 mm

nora profilmått: E + U

8

 7

http://ntx.nora.com


01
/2

02
3

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och ändringar. Inga garantier ges på 
korrekt och fullständig information på denna text. Produktbilderna i detta dokument kan 
skilja sig från originalet. Allt innehåll i detta dokument tillhör företaget, landet eller ett 
företag som är associerat med nora systems GmbH. 

Varumärket nora och alla andra registrerade varumärken som används i detta 
dokument är registrerade till företaget, landet eller ett företag som är associerat med 
nora systems GmbH. Andra varumärken som används här är varumärken som tillhör 
respektive ägare.

Kontaktinformation, lokala filialer eller auktoriserade återförsäljare, samt annan infor-
mation finns på www.nora.com/se.

Utgivare
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Tyskland
www.nora.com




