norament® 926 castello
TIDLØS DESIGN MED
MODERNE ÅND



Laget for evigheten
Hvis vi kan lære én ting fra århundrer
gammel arkitektur, er det at gode
ting kan vare evig. Arkitektoniske
landemerker har alltid vært i stand til
å gjenoppfinne seg selv sideløpende
med stadig utviklende stilarter, og har
bygget bro på tvers av epoker.
norament 926 castello er her for å
gjøre det samme for din plass. Den
tidløse designen, som ligner kalkstein,
er spennende og elegant - og gir
omgivelsene dine et snev av klassisk
luksus. Materialet er spenstig og robust
nok til å tåle tidens tann.
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Moderne,
naturlig design for
krevende rom
Designen av norament 926 castello er naturlig og unngår
repetisjon på kunstnerisk vis. Som med naturstein er det ikke
to fliser som er like. Det lett marmorerte utseendet minner om
kalkstein og passer designen ved store, åpne rom med en
klassisk atmosfære.
De visuelle funksjonene henspiller på materialets evner til å
vare. Gulvet er svært robust og gjør det til det ideelle gulv hvor
det er stor trafikk. Fra offentlige bygninger til kunstgallerier,
fra læringsinstitusjonertil store hoteller er dette gulvet skapt
for den optimale ytelse. Det tåler til og med de tøffe
forholdene i et logistikkområde eller et produksjonsanlegg.
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Det rene valg
i nøytrale farger.
Et varmt, akustikkforbedrende alternativ til naturstein var inspirasjonen bak dette
motstandsdyktige gummigulvet. Åtte tidløse subtile, marmorerte farger med en litt
strukturert two-tone overflate gir deg et utvalg som garantert utfyller enhver bygning
fra moderne til historisk, og legger til et svært representativt utseende.
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norament 926 castello
8
Art. 3167

Variasjoner i farge og design, selv innenfor et
produksjonsparti, definerer produktets estetiske
karakter.

∼1004 mm x 1004 mm
∼3.5 mm

nora profilovergangsmål: E + U

Også tilgjengelig som norament 926 castello nTx
Merk: Ytterligere informasjon om nora® nTx finner du
også på ntx.nora.com. Spesialfarger er
tilgjengelig på forespørsel.

Med forbehold om feil, trykkfeil og endringer. Det garanteres ikke at opplysningene er korrekte
og fullstendige. Produktbildene i dette dokumentet kan avvike fra originalen. Dette dokumentet er
ikke et avtaletilbud og er kun ment som ikke-bindende opplysninger.
Merkenavnet nora og alle andre registrerte varemerker som er brukt i dette dokumentet, er
registrert på selskapet, landet eller et selskap tilknyttet nora systems GmbH. Andre merker som
er brukt her, er varemerker for sine respektive eiere.
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Kontaktopplysninger, lokale avdelinger eller autoriserte forhandlere samt annen informasjon
finnes på www.nora.com.

