noraplan® valua
INSPIRED BY NATURE
PERFECTED FOR YOUR ENVIRONMENT

Stel u een vloerbedekking voor die de pracht en oorspronkelijkheid van de natuur in uw kamers haalt. Die een gevoel van
warmte, licht en rust uitstraalt. Denk aan een perfect moment,
alleen voor uzelf. Wanneer de ochtendzon uw kamer in een
zacht licht hult. Of wanneer u niets anders hoort dan het verre
ruisen van de zee. Stel u een vloerbedekking voor die u het
gevoel geeft thuis te zijn.
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Deze vloerbedekking bestaat: de nieuwe noraplan® valua
biedt u een kleurenpalet dat door de natuur geïnspireerd is,
gecombineerd met de unieke materiaalvoordelen van rubber.
Natuurlijke structuren en een organisch nerfeffect zorgen voor
een uitnodigende, authentieke sfeer. U zult uw kamers in een
heel nieuw licht zien.

noraplan® valua is meer dan een gewone dessinvariant voor
uw vloer. Het is een natuurgetrouw, intuïtief product dat de
behoeften weerspiegelt van de mensen die de vloer elke dag
gebruiken. noraplan® valua werd voor het wonen en werken
in de meest uiteenlopende omgevingen ontwikkeld. Een vloerbedekking die u overal een behaaglijk gevoel geeft.
Want wij hebben deze vloer niet alleen voor gebouwen gemaakt, maar voor mensen. Met een onvervalst, uniek dessin –
door de natuur geïnspireerd en voor u geperfectioneerd.
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Door de natuur geïnspireerd
Ideaal voor een
snelle genezing

Voor een
eersteklas leeromgeving

Zou het niet mooi zijn als u in een ziekenhuis dezelfde sfeer zou
kunnen scheppen als bij u thuis? Want om gezond te worden,
is er meer nodig dan artsen en medicijnen. Patiënten, personeel
en bezoekers moeten zich ook op hun gemak voelen. En juist
hier speelt noraplan® valua met zijn natuurlijke effect een rol.
Het zachte, warme oppervlak maakt ruimtes aantrekkelijker
en aangenamer, dempt het geluid en biedt meer ergonomisch
comfort. noraplan® valua bevat geen pvc, weekmakers (ftalaten)
of halogenen (zoals chloor): perfect voor een omgeving waarin
je snel weer gezond wordt.

Wat hebben scholieren en studenten nodig om goed te
kunnen leren? Rust, om zich beter te kunnen concentreren?
Veiligheid bij het spelen en rondlopen? Of een levendige en
stimulerende omgeving? noraplan® valua is de vloerbedekking
die optimaal voorziet in al deze behoeften. Zo veelzijdig dat
deze voor de meest uiteenlopende leeromgevingen altijd het
juiste antwoord heeft. Zo schept u natuurlijke, vriendelijke en
inspirerende studieruimtes – en slaagt u voor elk examen.
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Voorbestemd voor
een sterk optreden

Gewoon perfect
voor onderweg

Wat heeft een vloer te maken met het succes van een onderneming? Misschien wel meer dan u denkt, want met noraplan®
valua zet u uw representatieve ruimtes in een uitnodigend en
vriendelijk licht. Of het nu om luchthavens, musea of kantoorgebouwen gaat: met noraplan® valua creëert u een gastvrije,
natuurlijke en comfortabele omgeving. Een sterk optreden
voor ondernemingen en organisaties, die een blijvende indruk
achterlaat. Dat merken bezoekers – en ze worden steeds
opnieuw geïnspireerd.

Wat zou u ervan vinden als u passagiers niet alleen van
A naar B brengt, maar ze ook al aan het begin van hun reis
het gevoel geeft dat ze gearriveerd zijn? Daarvoor is er
noraplan® valua, een vloerbedekking die gewoon ideaal is
voor bussen, treinen en schepen. Hij ontvangt reizigers met
een zacht, geluiddempend materiaal en biedt zekerheid bij
elke voetstap. Hij laat zich snel een gemakkelijk reinigen,
wat bijzonder praktisch is voor voertuigen die altijd onderweg
zijn. En zijn oppervlak in veel kleur- en dessinvarianten haalt
een stuk natuur naar binnen.
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Kleurenpalet
Het nerfeﬀect met zijn organische
uitwerking is verkrijgbaar in twee
dessinvarianten: de een levendig
en vloeiend, de ander rustiger
en onopvallend. Het dessin wordt
benadrukt door een lineaire
opper vlaktestructuur.

U kunt elke omgeving levendiger
maken: 32 door de natuur
geïnspireerde kleurtinten geven
aan elke ruimte een bijzonder en
uitnodigend karakter.

Rollen

Planken
∼2.0 mm

∼2.0 mm
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Art. 272A

Art. 172A

~ 610 mm x 205 mm

~ 1.22 m x 15.0 m

Art. 273A

24

Art. 174A

~ 610 mm x 305 mm

~ 1.22 m x 15.0 m

Art. 274A
~ 1.220 mm x 405 mm

∼3.0 mm

∼3.0 mm
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Art. 173A

Art. 275A

~ 1.22 m x 12.0 m

~ 610 mm x 205 mm

Art. 276A

24

Art. 175A

~ 610 mm x 305 mm

~ 1.22 m x 12.0 m

Art. 277A
~ 1.220 mm x 405 mm
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Meer informatie op nora.com/valua

nora ﬂooring systems B.V.
Hoeilaart Oﬃce Park | Ildefonse Vandammestraat 1 – 7, Building C
1560 Hoeilaart, België
Tel.: +32 (0) 2 – 657 52 50
Fax: +32 (0) 2 – 657 53 30
E-Mail: info-be@nora.com
www.nora.com/be

nora systems GmbH
Höhnerweg 2 – 4 | 69469 Weinheim, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6201 – 80 66 33
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com
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nora ﬂooring systems B.V.
Belgiëstraat 14 | 5171 PN Kaatsheuvel, Nederland
Tel.: +31 (0) 416 – 28 61 40
Fax: +31 (0) 416 – 28 61 49
E-Mail: info-nl@nora.com
www.nora.com/nl

