norament 926 satura.
Meer ruimte voor
persoonlijke vormgeving.
®

Elegant ton-sur-ton-design voor creatieve speelruimte.

Discreet ontwerp.
Krachtig effect.
norament ® 926 satura: visuele diepte
door een elegant ton-sur-ton-design.
Vrijheid of geborgenheid, harmonie of vrolijkheid: elke ruimte
heeft een geheel eigen effect. Dit effect bepaalt hoe we ons
op een bepaalde plaats voelen, wat we denken en hoe we
handelen. Architecten en ontwerpers zijn uitstekend vertrouwd
met deze effecten en zoeken naar mogelijkheden om deze op
een consequente wijze te creëren.
norament ® 926 satura is een nieuwe, hoogwaardige rubber
vloerbedekking waarmee het gewenst ruimtelijk effect heel
goed kan worden bereikt. De basis hiervoor vormt een op het
ruimtelijk effect gericht kleurenconcept. De krachtige kleuren
laten de indruk van pure, heldere kleuren ontstaan en brengt
een persoonlijk interieurconcept tot leven.
norament ® 926 satura is een universeel talent waarvan de
sterke kanten in alle toepassingsgebieden en in ruimtes van
uiteenlopende grootte tot hun recht komen. Deze vloerbedekking biedt u veel creatieve vrijheid waardoor u ruimtes persoonlijk kunt inrichten of accenten kunt aanbrengen!

Twee kleurengroepen. 32 nuances.
Oneindig veel mogelijkheden.
Het design.
Puur kleur – dat straalt norament ® 926 satura uit. De onopvallende levendigheid van het oppervlak ontstaat door het tonsur-ton-kleurenspel van de granulaten die alleen door een verschil in helderheid afsteken tegen de basiskleur. Als oppervlak
heeft norament ® 926 satura een monochroom aanzicht en
zorgt voor een hoogwaardige, elegante uitstraling. De ruimte
krijgt visuele diepte, de natuurlijke ruimtewerking wordt op een
prettige manier benadrukt.
Om deze reden is norament ® 926 satura de ideale aanvulling
op de succesvolle norament ® 926 grano vloerbedekking,
die met zijn contrastrijke granulaten opvallende accenten
aanbrengt.

Het oppervlak.
De levendigheid van de granulaten wordt extra onderstreept
door de ambachtelijke uitstraling van het hamerslagoppervlak.
Het ronde, golfachtige verloop met een profieldiepte van
maximaal 0,2 mm wordt als bewegende, maar toch rustige
structuur waargenomen. Dit oppervlak is bovendien extreem
slijtvast en blijft er langdurig hoogwaardig uitzien, ook wanneer het zwaar belast wordt.

De kleuren.
norament ® 926 satura is in samenwerking met internationale
architecten en ontwerpers ontwikkeld en biedt voor elk gewenst ruimtelijk effect passende kleuren. Voor een onopvallende, natuurlijke kleurstelling kunt u kiezen uit 16 neutrale architectuurkleuren. Voor een kleurrijk stimulerend ruimtelijk effect
hebben we 16 chromatische accentkleuren ontworpen. De
verschillende tinten zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden talrijke combinatiemogelijkheden.
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Pure understatement.
norament® 926 satura in 16 neutrale architectuurkleuren.

Voor een kleurstelling die naadloos aansluit bij het totaalconcept van het interieur en die een tijdloos elegante relatie
aangaat met andere componenten zoals wand en plafond:
dat is het architectuurkleurenspectrum van norament ® 926
satura. Het kleurenpalet varieert van warme beigetinten tot
koelere grijstinten – afhankelijk van welk kleurklimaat nagestreefd wordt! De tinten lopen gelijkmatig op van licht naar

donker. De kleuren bieden talrijke combinatiemogelijkheden:
onderling, maar ook met het chromatische kleurenspectrum
van norament ® 926 satura en de contrastrijke serie norament ®
926 grano. Voor nog meer inspiratie en persoonlijke vrijheid
bij het inrichten!
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= norament ® 926 satura trapvormen

Pure kleurenvreugde.
norament® 926 satura in 16 chromatische accentkleuren.

Voor een sfeervolle, kleurrijke interieurinrichting die echter niet
onrustig aanvoelt of er te druk uitziet: dat is het chromatische
accentkleurenspectrum van norament ® 926 satura. Door de
ton-sur-ton-granulaten heeft elke kleur een levendig effect,
maar het oppervlak als geheel ziet er homogeen uit.
De 16 kleuren zijn ontworpen als kleurenparen en geven u een
eerste aanzet voor het ontwerp. De chromatische tinten kunnen

niet alleen onderling gecombineerd worden, maar ook met
het neutrale architectuurkleurenspectrum van norament ® 926
satura en met het contrastrijke kleurenpalet van norament ® 926
grano kunnen talrijke combinaties gemaakt worden. Geheel
naar wens, voor een persoonlijke inrichting!

norament ® 926 satura.
Onderdeel van een intelligent systeem.
De functie.
Rubber vloerbedekkingen van nora systems staan voor
alomvattende kwaliteit. norament ® 926 satura biedt alle
vertrouwde pluspunten op het gebied van rentabiliteit,
robuustheid, hygiëne en veiligheid:
•b
 estand tegen zware belastingen
•m
 aatvast – voegen niet nodig
• lange levensduur en voordelig in reiniging en onderhoud
•p
 erfecte ergonomie – voor een hoog loop- en stacomfort
• e missiearm (Blaue Engel) – voor een gezond binnenklimaat
• v rij van PVC, weekmakers (ftalaten) en halogenen
(bv. chloor)
• c ontactgeluiddempend
•a
 ntistatisch
• u itstekende brandwerende eigenschappen
• toxicologisch ongevaarlijk bij brand (DIN 53 436)
•b
 estand tegen de meeste oliën en vetten

Voor consequente vormgevingsconcepten:
norament ® 926 satura trapvormen en
accessoires.
Aan trappen worden hoge eisen op het vlak van
belastbaarheid en veiligheid gesteld. Tegelijkertijd moeten
ze harmonisch in de inrichting van de ruimte passen.
norament ® 926 satura is verkrijgbaar als trapvorm in
3 verschillende breedten en 12 standaardkleuren (de met
een -symbool gekenmerkte kleuren van de
kleurengroepen). De voordelen in detail:
• Trapneus, optrede en aantrede uit één stuk –
voor rechte traptreden met rechthoekige rand.
• uitstekende brandwerende eigenschappen
Bijpassende accessoires bestaande uit:
• Plintlijsten
• Traphoeken
• Afsluitprofielen
• Voegpasta’s

nora system blue® -kwaliteit.
Zoals alle nora® vloerbedekkingen maakt ook norament ® 926
satura deel uit van het gecertificeerde vloerbedekkingssysteem
nora system blue®. Dit systeem combineert emissiearme nora®
rubber vloerbedekkingen met emissiearme legmaterialen. Extra
zekerheid bieden gekwalificeerde en geselecteerde vloerlegbedrijven.
Zo waarborgen wij een optimale kwaliteit van het binnenklimaat
en bevorderen we de ontwikkeling van duurzame gebouwen.

nora system blue®
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