norament® 926 satura

Ideal na presença.
Excelente no efeito.
norament ® 926 satura: profundidade
visual através de design elegante
“tom sobre tom”.
Quer seja liberdade ou tranquilidade, harmonia ou serenidade: Cada ambiente possui um efeito próprio. Ele determina
como nos sentimos em um lugar, o que pensamos e como
agimos. Os arquitetos ou planejadores estão muito bem familiarizados com essas dimensões de efeito e procuram possibilidades de implementá-las de maneira ideal.
norament ® 926 satura é um novo revestimento de borracha
para piso, de alta qualidade, com o qual se pode obter o
efeito ambiental desejado. A base para isso é um conceito
colorido orientado ao efeito: a alta saturação cromática origina a impressão de cores puras, claras e traz para o primeiro
plano um conceito ambiental individual.
Como talento universal, o norament ® 926 satura apresenta a
sua excelência em todos os setores de aplicação e em ambientes de diversos tamanhos. Esse revestimento para piso
gera liberdade criativa, para a produção de ambientes individuais ou para destacar pontos essenciais!
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Dois mundos coloridos. 32 nuances.
Infinitas possibilidades.
O design.
Pura cor – esta é a impressão visual do norament ® 926 satura.
A vivacidade das superfícies resulta do jogo de cores “tom
sobre tom” dos granulados, que somente se destacam na tensão de luminosidade da cor de base. Superficialmente, o norament ® 926 satura atua de forma monocrômica e se responsabiliza por uma aparência visual elegante, de alta qualidade.
O ambiente recebe profundidade visual, o seu efeito natural é
destacado de maneira agradável.
Com isso, o norament ® 926 satura é o complemento ideal
para o bem sucedido norament ® 926 grano, que define características marcantes com o seu granulado contrastante.

A superfície.
A vivacidade do granulado é acentuada adicionalmente através da superfície martelada graciosamente artesanal.
O comportamento redondo, similar ao ondulado com uma profundidade de perfil de até 0,2 mm é percebido como estrutura
móvel, neste caso, ainda tranquila. Essa superfície é, além disso, extremamente resiliente e oferece, também no caso de alta
sobrecarga, uma aparência duradoura de alta qualidade.

As cores.
norament ® 926 satura foi desenvolvido em trabalho conjunto
com arquitetos e designers internacionais e oferece a diversidade de cores adequada para cada efeito espacial desejado. Para uma coloração natural, são adequadas as 16 cores
neutras. Para um efeito espacial de cores enfáticas e estimulantes, foram disponibilizadas 16 cores de destaque. As tonalidades coloridas são harmonizadas entre si de maneira ideal
e oferecem múltiplas possibilidades de combinação.
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Pura discrição.
norament® 926 satura em 16 cores neutras.

Para um efeito cromático que se integra harmonicamente no
projeto total do ambiente e combina com outros componentes,
como a parede ou o teto, numa ligação elegante atemporal,
não berrante: esse é o espectro de cores neutras do norament ®
926 satura. O espectro de cores vai desde os tons quentes de
bege até tons mais frios de cinza, dependendo de qual ambiente cromático esteja sendo desejado! Os tons coloridos

aumentam, nesta ocasião, em etapas uniformes de claro para
escuro. As cores apresentam inúmeras possibilidades de combinação entre si, com o espectro cromático norament ® 926
satura e com o contrastante norament ® 926 grano. Para ainda
mais inspiração e liberdade individual de design!
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= Degraus moldados norament ® 926 satura

Pura abundância de cores.
norament® 926 satura em16 cores de destaque.

Para um design ambiental animado, acentuado em cores que,
entretanto, não devem de maneira nenhuma dar a impressão
de intranquilidade ou de ser multicolorido: esse é o espectro
de cores de destaque do norament ® 926 satura. Através dos
granulados “tom sobre tom”, cada cor atua de maneira viva,
podendo ainda sobre a superfície ser visualizada de modo
homogêneo. As 16 cores são concebidas como pares de co-

res. Com isso, lhe são oferecidas as primeiras bases para o
planejamento. Entretanto, os tons coloridos cromáticos não se
deixam somente combinar idealmente entre si, também podendo ser combinadas com o espectro de cores neutras do
norament ® 926 satura e com o norament ® 926 grano, cujo
contraste pode gerar inúmeras combinações. E da forma desejada, alcançar um design único e ideal!

norament ® 926 satura.
Parte de um sistema inteligente.
A função.
Os revestimentos de borracha para pisos da nora systems
são sinônimos de qualidade integral. O norament ® 926
satura oferece todos os pontos positivos confiáveis em relação à eficiência econômica, robustez, higiene e segurança:
• adequado para o tráfego intenso
• dimensionalmente estável – Soldas são desnecessárias
• longa vida útil e econômico na limpeza e conservação
• ergonomia perfeita, para alto conforto ao caminhar e
permanecer em pé
• baixa emissão (Blauer Engel), para um ar interior saudável
• livre de PVC e plastificantes (ftalatos) e halogênios
(p. ex. cloro)
• absorção do ruído de passos
• antiestático
• características de proteção contra incêndio extraordinárias
• não emite gases tóxicos em casos de incêndios (DIN 53 436)
• consideravelmente resistente a óleos e graxas
• resistente à brasa de cigarros

Para conceitos ambientais consistentes:
norament ® 926 satura – escadas
pré-moldadas e acessórios.
As áreas de escadas apresentam altas exigências em
capacidade de carga e segurança. Simultaneamente,
elas devem se inserir de maneira harmônica no design do
ambiente. O norament ® 926 satura está disponível como
escada pré-moldada em 3 diferentes larguras e 12 cores
padrão (veja as cores identificadas com o símbolo dentro
dos padrões de cores). Vantagens deste produto:
• testeira, degraus de pisada e de disposição em uma peça
única para degraus retos com quinas em ângulo reto
• excelentes características de proteção contra incêndio
Acessórios adequados, constituídos de:
• rodapés
• testeiras
• perfis de arremate
• massas de rejunte

nora one® — um sistema de piso
completamente certificado
O nora one é a melhor solução possível para a colagem semiúmida de pisos de borracha. O sistema certificado completo é composto de uma combinação entre pisos nora de baixas
emissões, produtos adequados para a instalação de pisos e
instaladores especialmente treinados pela nora.
Esse sistema completo de baixas emissões é certificado pelo
selo de qualidade Indoor Air Comfort GOLD. Com isso, evitamse interações prejudiciais entre os elementos do sistema.
Cada um dos componentes também foi certificado pelo Emicode EC1+.
A nora também concede um período estendido de garantia
de oito anos para esse sistema completo.
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Reservam-se erros de impressão e alterações. Não garantimos que as informações sejam
exatas ou completas. As imagens de produto neste documento podem ser diferentes do
original.
Este documento não é uma oferta contratual e tem a finalidade única de fornecer informações
não vinculativas.
A marca nora e todas as demais marcas registradas utilizadas neste documento encontram-se
registradas para a empresa, país ou empresa associada à nora systems GmbH. Outros rótulos
aqui utilizados são marcas registradas de seus respetivos proprietários.
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