noraplan® unita

THE PERFECT
FUSION
NIEUW: noraplan® unita. Graniet en rubber in een unieke harmonie.
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noraplan® unita, kleur 6448
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noraplan® unita. Het product.

GRANIET EN
RUBBER VOOR
TOEKOMSTGERICHTE
ARCHITECTUUR
noraplan® unita verenigt twee totaal verschillende materialen tot een nieuw natuurverschijnsel met fascinerende
eigenschappen en ontwerp-opties:
De kleine stukjes graniet reflecteren het licht in al zijn facetten. Daardoor wordt de vloer een levendig onderdeel
van het gebouw.
Rubber beschikt als basis materiaal over een aantal bewezen functionele nora®-eigenschappen: hoog belastbaar,
groot loop- en stacomfort, contactgeluiddempend, milieuvriendelijk en kan naadloos gelegd worden.
De unieke materiaalcombinatie van langdurig elastisch rubber met fijne stukjes graniet zorgt voor een puristisch en
natuurlijk design.
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noraplan® unita in toegepaste vorm
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noraplan® unita. Het effect.

EEN PERFECTE MIX
VAN ESTHETIEK,
KARAKTER EN
FUNCTIONALITEIT
noraplan® unita met echte stukjes graniet is de perfecte partner voor moderne binnenarchitectuur die natuurlijke materialen
als stilistische elementen toepast.
noraplan® unita kan vanwege haar puristische, authentieke uitstraling in elke sfeer geïntegreerd worden. In representatieve, avant-gardistische gebouwen als visueel geloofwaardige aanvulling. In functioneel georiënteerde gebouwen als
bijzonder accent waarvan de intensiteit persoonlijk door de kleurkeuze gestuurd kan worden.
Met betrekking tot persoonlijk:
noraplan® unita is ook leverbaar in kleuren met meer glitter voor nog sterkere accenten.
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noraplan® unita. De details.

EVEN ZELFVERZEKERD
OP HET GEBIED VAN
STIJL ALS U
noraplan® unita is geïnspireerd door de tegenstellingen van de natuurlijke materialen steen en rubber – hard en zacht,
glinsterend en mat. Absoluut uniek is de combinatie tussen traditioneel rubber en ingestrooide stukjes echte graniet.

TOONAANGEVEND:

FUNCTIONEEL:

Donkere en heldere grijs- en bruinetinten ge-

De eigenschappen van de nora® rubber

ven een ruimte een neutrale kleur en vormen

vloerbedekkingen:

de basis voor verschillende architectonische
stijlen terwijl aanvullende natuurlijke groene

Uitstekende brandwerende eigenschappen

en rode tinten accenten aanbrengen in de

Milieuvriendelijk (Blaue Engel), maakt deel

vloer.

uit van het nora system blue®-concept
Vrij van van PVC, weekmakers en

noraplan unita is in twee dessins

halogenen (bijvoorbeeld chloor)

verkrijgbaar:

Uiterst slijtagebestendig

®

dessin met onopvallend ingestrooid

Het voor nora® rubber vloerbedekkingen

graniet in 12 kleuren

typisch extreem dichte, gesloten oppervlak

4 dessins met meer glitter effect voor

in combinatie met nora cleanguard® opper-

bijzondere accenten

vlak zorgt voor een eenvoudig onderhoud.
Maatvast, waardoor lassen niet nodig is
Ergonomisch: hoog loop- en stacomfort
Duurzaam elastisch
Antistatisch
Sigaretbestendig
Hoge contactgeluidsisolatie
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noraplan® unita. Het kleurenspectrum.
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www.nora-unita.com/nl
Nora_11001_Brochure_Unita_A4_RZ.indd 7

05.10.11 12:06

Ervaar de wereld
van noraplan® unita.
Scan de code met uw
smartphone in en bekijk
de fi lm.
www.nora-unita.com/nl

nora flooring systems
Duisburgsesteenweg 58
B-3090 Overijse (Eizer)
Tel.:
02 - 6575250
Fax:
02 - 6575330
E-Mail:
info-be@nora.com
Internet: www.nora.com/be

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
Germany
Tel.:
+49 - 6201 - 806633
E-Mail:
info@nora.com
Internet: www.nora.com
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