norament® 926 castello
TIDLØST DESIGN I
EN MODERNE ÅND



Skabt til at vare ved
Hvis der er én ting, vi kan lære af
flere hundrede år gammel arkitektur,
er det, at gode ting godt kan vare
evigt. Arkitektoniske vartegn har altid
haft evnen til at genopfinde sig selv
i harmoni med stilarter i konstant
udvikling og derved bygge bro mellem
epokerne.
Nu kan du gøre det samme med
dit rum takket være norament 926
castello. Det tidløse design, der ligner
kalksten, er spændende og elegant
– og tilføjer et strejf af klassisk luksus
til dit miljø. Materialet er elastisk og
robust nok til at modstå tidens tand.
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Moderne
naturligt design til
krævende rum
norament 926 castello har et naturligt design, der på
elegant vis undgår gentagelser. Ligesom med naturlige
sten er der ikke to fliser, som er ens. Det let marmorerede
udseende minder om kalksten og måler sig med den
klassiske stemning, der hviler over store åbne pladser.
Den visuelle fremtræden udtrykker materialets holdbarhed.
Dets høje elasticitet gør det perfekt til gulve, der udsættes for
intens trafik. Denne gulvbelægning er fremstillet til at præstere
optimalt i alt fra offentlige bygninger tilkunstgallerier, fra
uddannelsesinstitutioner til hoteller. Den vil endda kunne
modstå de barske forhold i et logistikområde eller et
produktionsanlæg.
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Det stilrene valg
i neutrale farver
Et varmt alternativ til naturlige sten med egenskaber, der forbedrer akustikken, var
inspirationen bag denne elastiske gummigulvbelægning. Blandt de otte tidløse og
diskrete marmorerede farver med en let struktureret Two Tone-overflade kan du helt
sikkert finde en, der vil passe perfekt til enhver bygning, fra moderne til historisk, og
give den et særdeles præsentabelt udseende.
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norament 926 castello
8
Art. 3167

Design- og farveforskelle, selv inden for den enkelte
produktionsserie, giver produktet dets æstetiske
karakter.

∼1004 mm x 1004 mm
∼3.5 mm

nora profil-tilslutningsmål: E + U

Fås også som norament 926 castello nTx
Bemærk: Du kan finde yderligere information om
nora® nTx på ntx.nora.com. Specialfarver fås
på bestilling.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Vi påtager os intet ansvar for oplysningernes
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produkter. Dette dokument udgør ikke et tilbud om en aftale, men har alene til formål at formidle
ikke-bindende information.
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