
noraplan® linee
Linjekunst





God design følger  
en klar linje 
Det er tydelig i moderne 
interiørdesignkonsepter med sine 
reduserte former, subtile farger og sterke 
linjer. noraplan linee fanger opp disse 
egenskapene og skaper innvendige rom 
fulle av uttrykk og inspirasjon. 

Med sine karakteristiske linjer i farger 
og struktur, understreker noraplan linee 
rommenes dimensjoner og gir dem ekstra 
perspektiv. De dempede fargene utfyller det 
rene utseendet ved moderne interiørdesign. 

Gi ideene dine form og skap rom med 
slående karakter – med noraplan linee.
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7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

Diskrete farger,  
klar retning

~2.0 mm

 
Også tilgjengelig som noraplan® linee 
nTx.

Bemerk: Ytterligere design og 
informasjon om nora nTx er tilgjengelig 
på forespørsel eller på www.nora.com/
ntx.

noraplan® linee 
Art. 160E 

 ~1.22 m x 15.0 m

nora profilovergangsmål: A + U
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Gummigulvet med sin retningsorienterte linjestruktur 
fokuserer på dempede farger for å oppnå et rent utseende. 
Med fire nyanser av grått og fire diskrete farger, gir den deg 
det riktige alternativet for alle miljøer. Kombinert med den 
strukturerte overflaten, gir linjene i lyse og mørke graderinger 
av grunnfargen rommene et ekstra perspektiv.
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Flere alternativer for 
din design - med 
nora 4you 
Vår nora 4you-tjeneste åpner opp et vell av designfleksibilitet ved å 
tilby deg ulike planke- og flisstørrelser. De forskjellige formatene gjør 
det mulig å realisere individuelle installasjonsmønstre.

Ved å kreativt arrangere den allerede uttrykksfulle designen av 
noraplan linee, kan du i høy grad forme atmosfæren og gi rommet en 
unik karakter. Du kan for eksempel skille områder fra hverandre eller 
opprette romkonsepter som gjenspeiler arkitekturen i bygningen.

Valget av kantdesign påvirker også atmosfæren i rommet: mens 
vanlige kanter skaper en to-dimensjonal effekt, kan avfasede kanter 
brukes til å understreke fliskarakteren på gulvet.

Med nora 4you har du uendelige muligheter for ideene dine.
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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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Med forbehold om feil, trykkfeil og endringer. Det garanteres ikke at opplysningene er 
korrekte og fullstendige. Produktbildene i dette dokumentet kan avvike fra origina-
len. 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 dokumen-
tet, er registrert på selskapet, landet eller et selskap tilknyttet nora systems GmbH. 
Andre merker som er brukt her, er varemerker for sine respektive eiere.

Kontaktopplysninger, lokale avdelinger eller autoriserte forhandlere samt annen 
informasjon finnes på www.nora.com.

Utgiver
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Tyskland
www.nora.com/no


