
norament® 926 pado
Design för moderna miljöer



Konstnärlig design 
för moderna miljöer.
Den terazzoliknande strukturen i norament 
926 pado ger dig en modern, avslappnad 
och lekfull design för många miljöer.

Det livfulla, konstnärliga designen har små 
skärvor i olika nyanser och ger en känsla av 
prakt och elegans.
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Unik design in 
i minsta detalj
norament 926 pado kännetecknas av dess distinkta 
design med granulat. Med tre olika granulattyper 
skapas ett härliga utryck.

• Marmorerade granulat
• Återvunna granulat
• Enfärgade granulat

Detta golv erbjuder noraments världsberömda mot-
ståndskraft och hållbarhet, vilket gör det perfekt för 
entréer, utställningar och andra offentliga utrymmen.
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Enfärgade granulat 
skapar visuell harmoni.

Återvunna granulat 
Återanvändning av högkvali-
tativa gummiester ger naturlig 
variation.

Marmorerade granulat skapar ett unikt djup 
och visuell effekt i golvet.

Bild i originalstorlek  
© Elmar Witt
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Variation av färgade 
strukturer
norament 926 pado-plattor finns med en lätt strukturerad, two-tone 
yta i olika designer. Välj mellan neutralt och elegant eller färgstarkt 
och kontrastrikt för att ett golv med unikt utseende.

* Denna färg innehåller granulat från återvunna 
gummigolv.

norament 926 pado 
art. 3167 

 ~ 1 004 mm x 1 004 mm

nora profilmått: E + U

16

5512*55115509 5510

Finns även som norament 926 pado nTx

Tips: Fler designer och mer information om nora® nTx 
får du på www.nora.com/ntx eller på förfrågan.

*5516*55155513 5514

55025501

5508*55075505 *5506

5503 5504

~3.5 mm

nm_pado_3167_5506
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Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Med förbehåll för 
eventuella fel och brister. Vi ansvarar inte för att informationen är korrekt, fullständig 
eller exakt. Produktbilderna i detta dokument kan skilja sig från originalet. Detta 
dokument utgör inte någon offert och är inte någon bindande information.

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. Alla andra varumärken som används häri är varumärken som 
tillhör deras respektive ägare.

Kontaktuppgifter, lokala kontor, auktoriserade distributörer och mer information finns 
på www.nora.com.

Utgivare
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Tyskland
www.nora.com 01

/2
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