noracare

®

NYE MULIGHEDER TIL KRÆVENDE
MILJØER
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noracare –
gulvbelægningen,
du kan stole på
®

Når folk sætter deres lid til dig, er de
nødt til at kunne stole på, at du har truffet
de bedst mulige beslutninger for deres
personlige fremtid.
noracare er en af disse beslutninger.
Det er udviklet specielt til brug i
følsomme og krævende områder
og hjælper dig med at opnå høje
hygiejnestandarder og godt indeklima i
mange år frem.
noracare tager sig af dine behov, så du
kan tage dig af andres.
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To gulvdesign til dine mest
krævende områder
For at give dig fleksibilitet i forhold til designet til lang række krævende
områder tilbyder vi dig valget mellem to flotte og funktionelle design:
noracare uneo og noracare seneo.
Uanset hvilket design du vælger, får du en noracare gulvbelægning med
avancerede overfladeegenskaber, der overholder ekstraordinære
krav til hygiejnisk rengøring og vedligeholdelse, ligesom den er
modstandsdygtig over for pletter og kemikalier. Og så fremmer gulvbelægningernes særdeles lave emissioner oven i købet et afslappende
miljø ved at bidrage til et behageligt indeklima, der giver patienterne
optimale muligheder for at komme sig.

Modstandsdygtig
over for
desinfektionsmidler

Særdeles lave
emissioner

Effektiv
rengøring
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Modstandsdygtig over
for desinfektionsmidler

Udviklet med
ultimativ hygiejne for øje
Hvad renlighed angår, kan du ikke tillade dig at indgå et
eneste kompromis på din afdeling eller i din konsultation.
Ikke mindst i særligt følsomme områder som vaskeområder,
behandlingsrum og patientstuer skal desinfektion have
topprioritet.
noracare gulvbelægninger er udviklet specielt til at kunne
modstå udfordringen ved hyppig desinfektion på lang sigt.
noracares innovative overflade er:
• aktivt bakterieafvisende
• modstandsdygtig over for hånd- og overfladedesinfektionsmidler
• nem at rengøre effektivt.
Overalt, hvor du har brug for maksimal hygiejne, sikrer noracare, at du kan opretholde et rent og sundt miljø, der giver
patienterne optimale forhold til at komme sig.

© Franke Water Systems
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Særdeles lave
emissioner

Bidrager til et godt
indeklima
Når folk tilbringer lang tid indendørs, forventer de et behageligt indeklima. noracare bidrager til at fremme et sundt
indendørs miljø, som er:
• frit for ftalater og halogener
• certificeret som havende særdeles lave emissioner
• lugtfrit fra første dag.
Med noracare gulvbelægninger kan du trække vejret lettere
– i tryg forvisning om, at dem, du har ansvaret for, kan gøre
det samme.

God luft gør en forskel
Godt indeklima betyder ikke kun, at luften er behagelig
at indånde. Det bidrager til gode lærings- og arbejdsforhold og fremmer et afslappende miljø, der giver patienter
optimale muligheder for at komme sig. Alle, fra patienter og
sygeplejersker til lærere og studerende, drager fordel af et
godt indeklima.
Beviset for, at noracare tager jer alvorligt, findes i de utallige
krævende miljøcertificeringer, som de avancerede gulvbelægninger har fået:
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Effektiv
rengøring

Fremstillet med
let vedligeholdelse
for øje
Eftersom noracare er udviklet og fremstillet til brug i bygninger med strenge krav til hygiejne og renlighed, har vi
sørget for, at det er meget nemt at vedligeholde.
Det betyder, at noracare gulvbelægninger uden problemer
kan rengøres hyppigt, så forholdene for såvel patienter,
studerende, medarbejdere og gæster altid er sikre.
Praktisk understøttelse af jeres vedligeholdelseskrav:
• nem og effektiv rengøring
• robust og langvarig kemisk modstandsdygtighed
• modstandsdygtig over for hånd- og overfladedesinfektionsmidler.
© Doug McGoldrick

Et enkelt system
til ethvert behov
Uanset hvor store krav dit nybyggeri eller renoveringsprojekt stiller,
kan vores systemer levere alt, hvad du har brug for, fra en enkelt
leverandør. Lige fra gulvmaterialer til trappeløsninger og tilbehør.
Det gælder i lige så høj grad for vores nye serie af noracare
gulve:
• To karakteristiske gulvdesign, som kan kombineres med andre
gulvbelægninger fra nora til perfekt integrerede indretningssystemer
• nora one®: Et komplet, certificeret installationssystem, der kombinerer nora gulvbelægninger med lave emissioner med egnede
gulvinstallationsprodukter og omfatter oplæring af og hjælp til
montører

© Elmar Witt
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noracare uneo – unikt udseende,
overlegne egenskaber
7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7014

7015

7016

7017

7018

7019

7020

Interessant materialekombination bestående af gummi og
tilfældigt fordelte granitsplinter med glat overflade. noracare
uneo tilbyder en harmonisk koordineret farvepalet, der giver
dine rum en umiskendelig karakter.

noracare® uneo
Art. 140D
∼1,22
NP granit Artikel
1640 m x 15,0 m
∼2.0 mm

21

nora profil-tilslutningsmål: A + U
7021

© Elmar Witt
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noracare seneo – karakteristiske
design, harmoniske stemninger
Ensfarvet gummigulvbelægning med marmorgranulat med
farvespil, som er harmonisk matchet med grundfarven med
minimal kontrast. Tæt på skaber de 24 farver, der indgår i
noracare seneo farvepaletten, et synligt mønster, mens de
på afstand nærmest ser ensfarvede ud.

© Elmar Witt

7201

7202

7203

7204
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7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7217

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

noracare® seneo
Art. 133E
∼1,22 m x 15,0 m
2.0 mm
nora profil-tilslutningsmål: A + U
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