
noraplan® linee
Konsten med linjer





Bra design följer  
en tydlig linje 
Modern design erbjuder reducerade former, 
raffinerade färger och starka linjer. noraplan 
linee fångar upp dessa kvaliteter för att 
skapa uttrycksfulla och inspirerande miljöer. 

Med de distinkta linjerna och strukturen 
framhäver noraplan linee rummets storlek 
och tillför perspektiv. De återhållsamma 
färgerna kompletterar det rena utseendet i 
den moderna designen. 

Ge dina idéer form och skapa rum med 
karaktär – med noraplan linee.
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7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

Diskreta färger,  
tydlig riktning

~2.0 mm

 
Finns även som noraplan® linee nTx.

Flera designer och information om 
nora nTX kan erhållas vid förfrågan  
eller på www.nora.com/ntx.

noraplan® linee 
Art. 160E 

 ~1,22 m x 15,0 m

nora profilmått: A + U
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Gummigolven med sin linjestruktur fokuserar på återhållsamma 
färger för att ge dess sitt utseende. Med fyra gråtoner och 
fyra dämpade färger är det rätt alternativ för alla miljöer. I 
kombination med den strukturerade ytan ger linjerna i ljusa och 
mörka nyanser av basfärgen rummet ett extra perspektiv.
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Fler alternativ för 
din design – med 
nora 4you 
Vår nora 4you-service öppnar upp för en mängd olika designer 
med både rullvara och plattor. Med de olika formaten kan du 
förverkliga ditt eget installationsmönster.

Genom att kreativt arrangera den redan uttrycksfulla designen 
hos noraplan linee kan du ge rummet ett unikt utseende och 
atmosfär. Du kan till exempel dela in en miljö i olika zoner eller 
skapa rumskoncept som återspeglar byggnadens arkitektur.

Valet av kantdesign påverkar också rummets atmosfär: raka 
kanter skapar en tvådimensionell effekt, fasade kanter kan 
användas för att förstärka golvets karaktär.

Med nora 4you har du en oändlig källa till 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

 13







01
/2

02
3

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och ändringar. Inga garantier ges på 
korrekt och fullständig information på denna text. Produktbilderna i detta dokument kan 
skilja sig från originalet. Allt innehåll i detta dokument tillhör företaget, landet eller ett 
företag som är associerat med nora systems GmbH. 

Varumärket nora och alla andra registrerade varumärken som används i detta 
dokument är registrerade till företaget, landet eller ett företag som är associerat med 
nora systems GmbH. Andra varumärken som används här är varumärken som tillhör 
respektive ägare.

Kontaktinformation, lokala filialer eller auktoriserade återförsäljare, samt annan infor-
mation finns på www.nora.com/se.

Utgivare
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Tyskland
www.nora.com


