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FLYTTBARE GULVBELEGG
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Fordeler med norament® 975 LL

Installasjon av norament 975 LL

Rask installasjon og ingen funksjonshindring for brukerne av eller beboerne i bygningen

norament 975 LL kan enkelt og raskt installeres

norament 975 LL er flyttbare gulvbelegg som kan installeres raskt ved hjelp av passende klebesystem.
Gulvet kan brukes umiddelbart etter legging. Dette gulvbelegget er spesielt designet for installasjon på hevede
gulv, eksisterende gamle gulv, for renovering av asbestholdige gulv og for midlertidig installasjon.

For profesjonell installasjon bør du overveie vår detaljerte installasjonsanbefaling som finnes på hjemmesiden vår eller
ta kontakt med oss. Nedenfor er de viktigste trinnene i legging av norament 975 LL.
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Utskiftbare, flyttbare fliser
Gjenbruk av gulvbelegget er mulig
Rask installasjon uten store begrensninger for brukerne av og beboerne i bygningen
Eliminering av tørke- og ventetid
Egnet for installasjon på hevede gulv
Kan installeres rett på gamle asbestholdige vinylfliser
Uten PVC, ftalater, plastifiseringsmidler og halogener
Langvarig dimensjonsstabile fliser, ingen forsegling av skjøter nødvendig
Brannklassifisering Bfl-s1 i henhold til EN 13501
Høy gå- og ståkomfort og god lydisolasjon (trinndemping på 8 dB)

Installasjonsbilder

Påfør egnet lim

Installer gulvbelegget

Gni gulvbelegget med en pussekloss av kork

Mulig å fjerne og gjenbruke gulvet

Merknader
norament 975 LL kan ikke installeres under visse forhold. Vi gir deg gjerne råd dersom:
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Gulvet i rommene er ofte utsatt for fukt
Tung last flyttes i rom (for eksempel ved hjelp av en gaffeltruck)
Gulvet er utsatt for sterke temperatursvingninger
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Hevede gulv
Flyttbare norament-fliser 975 LL er egnet for hevede
gulv, uavhengig av størrelse. Under installasjonen
festes de med et passende klebesystem og kan byttes
ut når som helst.
Et hevet gulv lagt med norament 975 LL er enkelt å
rengjøre takket være den tette og forseglede
gummioverflaten. Det fremmer også et sunt inneklima
og trenger ikke være laminert (svært komplisert på
hevet gulv da det ikke er mulig å distribuere væsker
på det).

Bruksområder
Takket være de elastiske egenskapene sørger gummien
for god akustikk og høy gå- og stå-komfort. De
antistatiske egenskapene beskytter også materialer og
mennesker mot elektrisk støt. En annen fordel med
gummi er at flisene er dimensjonsstabile og derfor er
ikke forsegling av skjøter nødvendig.

Kontorbygg
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©The Studio Agency

norament 975 LL er egnet for hevede gulv i kontorområder. Gulvbelegget
tillater en rask renovering uten å måtte stenge av rommene. Det er også hygienisk og
lett å rengjøre.

Midlertidige utstillinger og museer

© perspectives.be

© Stuart McCall

Utskiftbare fliser kan enkelt legges og fjernes. De er gjenbrukbare og er derfor ideelle for
midlertidige utstillinger.

© Oliver Heinemann
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Bruksområder
Detaljhandel

Skolebygninger og universiteter

© Thomas Goos

© Richard Reinalter

© Frank Aussieker

Den raske installasjonen av norament 975 LL minimerer installasjonstiden. For eksempel
kan arbeidet utføres på en søndag eller på ulike områder uten å måtte stenge
butikken, siden gulvet er tilgjengelig umiddelbart etter installasjon.

norament 975 LL er egnet for et bredt utvalg av
bygninger. Dette inkluderer spesielt løsninger til lokaler
der arbeidet skal utføres på gamle vinylfliser som
inneholder asbest.

Offentlige bygninger

Boligblokker

© CR-Beeldwerken

De flyttbare norament 975 LL-flisene kan legges raskt, selv på eksisterende gulvbelegg.
De tåler et svært høyt aktivitetsnivå.

© Flughafen Wien AG/Roman Boensch

© Adam Mørk

Høgskolen i Westminster i England ble totalrenovert
uten at etablissementet måtte stenges.
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Vinylfliser som inneholder asbest ligger fortsatt på mange fellesområder.
norament 975 LL er den ideelle løsningen for renovering av disse områdene.

© Vincent Uettwiller
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norament 975 LL
975 LL er flyttbare gulvbelegg som kan installeres raskt ved hjelp av passende klebesystem. Gulvet kan brukes
umiddelbart etter legging. Spesielt egnet for hevede gulv, eksisterende gamle gulvbelegg og for midlertidige
installasjoner.

norament 975 LL · grano design
Hammerslagoverflate

norament 975 LL · serra design
Relieffstruktur
norament
975Relief
LL Farbe 4929
Art.
nm 975 LL
2
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Art. 975 LL/1880
■ ∼1000 mm x 1000 mm

Art. 975 LL/3042
■ ∼1000 mm x 500 mm

∼3.5 mm

∼3.5 mm
nora® profilovergangsmål: E + U

5302

5303

4930

5304

Vennligst spør om minimumsmengder og
leveringstider.

5314

5318

nora® profilovergangsmål: E + U
Vennligst merk: Vi leverer fliser med avfasede
kanter på forespørsel (art. 3043).

Spesialfarger er tilgjengelige på forespørsel.

5329

4929

Spesialfarger er tilgjengelige på forespørsel.

Forskjellene på ulike norament-design 975 LL og standardproduktet
norament 926 grano er produksjonsrelatert. Vennligst be om
individuelle fargeprøver av det gjeldende norament-produktet.
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Vennligst spør om minimumsmengder og
leveringstider.
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Med forbehold om feil, trykkfeil og endringer. Det garanteres ikke for nøyaktigheten
og fullstendigheten av informasjonen. Produktbildene i dette dokumentet kan avvike
fra originalen.
Dette dokumentet er ikke et kontraktsmessig tilbud og tjener bare som uforpliktende
informasjon.
Merkevaren nora og alle andre registrerte varemerker som brukes i dette dokumentet
er registrert på selskapet, landet eller på et selskap tilknyttet Nora Systems GmbH.
Andre merkevarer som brukes her er varemerker for sine respektive eiere.
Kontaktinformasjon, lokale filialer eller autoriserte forhandlere samt annen informasjon
kan man finne på www.nora.com.

