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noraplan® eco
Ilumine o seu ambiente com as novas cores de noraplan® eco

© nora systems GmbH

nora systems apresenta uma paleta renovada de cores
noraplan® eco. O revestimento de borracha para piso de alto
desempenho apresenta um design granular suave tom em tom.
Cada uma das novas cores condiz com outros produtos da
oferta de revestimentos de borracha para pisos noraplan®.

Uma solução brilhante para todas aplicações
A linha noraplan® eco oferece uma solução de revestimento
de piso ecológica e econômica para ser utilizada em
instalações na área de saúde, educação e para uma grande
variedade de outras aplicações.

Atributos
• Ecologico (certificacao Blue Angel [“Anjo Azul”]
• Excelentes caracteristicas quanto a seguranca em caso
de incendio (conforme a norma EN 13501)
• Isento de PVC, plastificadores (ftalatos) e halogenos
(p. ex. Cloro)
• Nao ha necessidade de selagem de juntas ou coberturas
subsequentes
• Altamente ergonomico para andar e permanecer em pe
• Permanentemente resiliente
• Altamente absorvente do ruido dos passos

O espetro das cores

noraplan® eco
∼2.0 mm
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16 cores standard
Art. 1490
~1.22 m x 15.0 m
Art. 2490
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■ ~610 mm x 610 mm
15 ■ = 5.58 m² cada caixa

Dimensãos dos perfis e acessórios
nora®: A + U
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Foto da capa: © nora systems GmbH

Reservam-se erros de impressão e alterações. Não garantimos que as informações sejam
exatas ou completas. As imagens de produto neste documento podem ser diferentes do
original.
Este documento não é uma oferta contratual e tem a finalidade única de fornecer informações
não vinculativas.
A marca nora e todas as demais marcas registradas utilizadas neste documento encontram-se
registradas para a empresa, país ou empresa associada à nora systems GmbH. Outros rótulos
aqui utilizados são marcas registradas de seus respetivos proprietários.
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Os dados de contato, filiais locais, revendedores autorizados e outras informações podem ser
encontrados no site www.nora.com.

