noracare

®

NYE MULIGHETER FOR KREVENDE
MONTERINGER
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noracare — gulvet
du kan stole på
®

Når folk stoler på en, skal de vite at man
har tatt de best mulige beslutningene for
deres personlige fremtid.
noracare er en slik beslutning.
Det er designet spesielt for bruk i utsatte
og krevende områder, og hjelper dere
med å oppnå høye standarder for
hygiene og luftkvalitet innendørs i årene
fremover.
noracare tar vare på ditt behov så du
kan ta vare på andres.
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To gulvdesign for de mest
krevende områdene
For å gi deg designfleksibilitet på en rekke krevende områder, tilbyr vi et
valg mellom to attraktive og funksjonelle design:
noracare uneo og noracare seneo.
Uansett hva du velger, tilbyr noracare-gulvet avanserte overflateegenskaper og overholder ekstraordinære krav til hygienisk
rengjøring og vedlikehold, samt flekk- og kjemisk motstand. I tillegg
fremmer de ekstremt lave utslippene aktivt et beroligende, helbredende
miljø ved å bidra til en utmerket innendørs luftkvalitet.

Motstandsdyktig
overfor desinfeksjonsmidler

Ekstremt lave
utslipp

Effektiv
rengjøring
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Motstandsdyktig overfor
desinfeksjonsmidler

Designet for
optimal hygiene
Når det gjelder renslighet, har man ikke råd til å inngå
kompromisser i avdelingen eller i praksisen. Spesielt i
særskilt utsatte områder som vaskeområder, behandlingsog pasientrom, har desinfeksjon topp prioritet.
noracare gulv er spesielt utviklet for å motstå utfordringene
ved desinfisering på lang sikt.
noracares innovative overflate er:
• aktivt bakterieavslørende
• motstandsdyktig mot hånd- og
overflatedesinfeksjonsmidler
• enkel og effektiv å rengjøre
Uansett hvor du trenger maksimal hygiene, sikrer noracare at
du kan oppnå rene og sunne miljøer som gir optimale forhold
for vellykket behandling.

© Franke Water Systems
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Ekstremt lave
utslipp

Bidrar til god innendørs
luftkvalitet
Uansett hvor folk tilbringer lange perioder innendørs,
forventer de å nyte god luftkvalitet. noracare bidrar til å
fremme et sunt innemiljø:
• uten ftalater og halogener
• sertifisert som ekstremt lavutslipps gulv
• luktfri fra første dag i bruk
Med noracare gulv kan du puste lett — i trygg visshet om at
det kan de du er glad i også.

God luft gjør en forskjell
God inneluft er ikke bare god å puste i. Det virker positivt
på en god lærings- og arbeidsatmosfære og fremmer et
beroligende, helbredende miljø. Enten det er pasienten,
sykepleieren, læreren eller studenten, de drar alle nytte av
sunn luft.
Beviset på at noracare bryr seg finnes i de mange krevende
miljøsertifikatene som dette avanserte gulvet er tildelt:
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Effektiv
rengjøring

Laget for
lett vedlikehold
Fordi noracare ble utviklet og designet for bruk i bygninger
med strenge hygiene- og renslighetskrav, sørget vi for at det
er veldig enkelt å vedlikeholde.
Som resultat kan noracare gulv rengjøres regelmessig for å
gi trygge forhold for både pasienter, studenter, ansatte og
besøkende.
Praktisk støtte for dine vedlikeholdskrav:
• enkelt og effektivt å rengjøre
• robust og langvarig kjemisk motstand
• motstandsdyktig mot hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler
© Doug McGoldrick

Et enkelt system som
dekker alle behov
Uansett hvor krevende ditt nybygg- eller renoveringsprosjekt
er, gir systemet alt du trenger fra én enkelt kilde. Fra
installasjonsprodukter til trappeløsninger og tilbehør.
Dette gjelder også for den nye noracare gulvserien vår:
• to karakteristiske design som kan kombineres med
andre nora gulv for å skape perfekt integrerte
interiørdesignsløsninger
• nora one®: et komplett sertifisert installasjonssystem
som kombinerer lavutslipps nora gulv med egnede
gulvinstallasjonsprodukter og inkluderer opplæring og støtte
til installatørene

© Elmar Witt
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noracare uneo — unikt design,
overlegen ytelse
7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7014

7015

7016

7017

7018

7019

7020

Interessant materialkombinasjon av gummi og tilfeldig
spredte granittsplinter, med en jevn overflate. Den harmonisk
koordinerte fargepaletten til noracare uneo gir rommene dine
en umiskjennelig karakter.

noracare® uneo
Art. 140D
∼1.22
NP granit Artikel
1640 m x 15.0 m
∼2.0 mm

21

nora profilovergangsmål: A + U
7021

© Elmar Witt
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noracare seneo — særegne
design, harmoniske stemninger
Ensfarget gummigulv med iriserende marmorert
fargegranulat, som harmonisk sett er tilpasset grunnfargen
med minimal kontrast. Tett på skaper de 24 fargene i
fargepaletten til noracare seneo et merkbart mønster, mens
de på avstand nesten ser ensfarget ut.

© Elmar Witt

7201

7202

7203

7204

7205

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 profilovergangsmål: A + U

24

Med forbehold om feil, trykkfeil og endringer. Det garanteres ikke at opplysningene er korrekte
og fullstendige. Produktbildene i dette dokumentet kan avvike fra originalen. 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 dokumentet, er
registrert på selskapet, landet eller et selskap tilknyttet nora systems GmbH. Andre merker som
er brukt her, er varemerker for sine respektive eiere.
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