
noraplan® linee
Kunsten at trække en linje





Der går en klar linje 
gennem alt godt 
design 
Det er en kvalitet, som er tydelig i mange 
moderne boligindretningskoncepter med 
deres minimalistiske former, diskrete farver 
og stærke linjer. noraplan linee indfanger 
disse kvaliteter og skaber udtryksfulde og 
inspirerende indendørs rum. 

Med sin karakteristiske linjering i farver 
og struktur fremhæver noraplan linee de 
rumlige dimensioner og giver dem ekstra 
perspektiv. De afdæmpede farver supplerer 
den moderne boligindretnings puristiske 
look. 

Giv dine idéer form, og skab rum med en 
markant karakter – med noraplan linee.
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Gummigulvbelægningen med sin retningsorienterede 
linjestruktur er baseret på afdæmpede farver for at opnå det 
puristiske look. Med fire grå nuancer og fire underspillede 
farver er den et oplagt valg til ethvert miljø. Kombineret med 
den strukturerede overflade tilfører linjeringen i lyse og mørke 
gradueringer af basisfarven ekstra perspektiv til rummet.

Diskrete farver,  
en klar retning

~2.0 mm

 
Fås også som noraplan® linee nTx.

Reference: Yderligere design og 
oplysninger om nora nTx er 
tilgængelige efter anmodning  
eller på www.nora.com/ntx.

noraplan® linee 
Art. 160E 

 ~1,22 m x 15,0 m

nora profil-tilslutningsmål: A + U
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Flere muligheder 
for dit design – 
med nora 4you 
Vores tjeneste nora 4you giver et væld af muligheder for fleksibilitet 
i designet ved at tilbyde dig en række planke- og flisestørrelser. De 
forskellige formater sætter dig i stand til at virkeliggøre individuelle 
installationsmønstre.

Ved at arrangere noraplan linee, som i sig selv har et udtryksfuldt 
design, på en kreativ måde kan du i væsentlig grad forme atmosfæren 
i rummet og give det en særegen karakter. Du kan f.eks. opdele fors-
kellige områder fra hinanden eller skabe rumkoncepter, der afspejler 
bygningens arkitektur.

Valget af kantdesign påvirker også atmosfæren i rummet. Lige kanter 
giver en todimensionel virkning, mens skråslebne kanter kan bruges til 
at fremhæve gulvets flisekarakter.

nora 4you giver dig uendelige muligheder for at virkeliggøre dine idéer.
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~ 610 mm x 305 mm
~ 1220 mm x 405 mm

~ 610 mm x 205 mm

~ 610 mm x 152,5 mm

~ 1220 mm x 202,5 mm

~ 610 mm x 610 mm
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Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Vi påtager os intet ansvar for oplysnin-
gernes fuldstændighed eller nøjagtighed. Produktbilleder i dette dokument kan afvige 
fra de faktiske produkter. Dette dokument udgør ikke et tilbud om en aftale, men har 
alene til formål at formidle ikke-bindende information. 

nora og alle andre registrerede varemærker, der refereres til i dette dokument, 
tilhører det moder-/datterselskab eller land, nora systems GmbH er tilknyttet. Andre 
varemærker i dette dokument er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Kontaktoplysninger, lokale afdelinger og autoriserede forhandlere samt øvrig informa-
tion findes på www.nora.com.

Udgivet af
nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Tyskland
www.nora.com/dk


