noraplan® valua
INSPIRERAT AV NATUREN
FÖRFINAT FÖR DIG

Föreställ dig ett golv som fyller ditt rum med naturens skönhet
och välbeﬁnnande. Ett golv som utstrålar en känsla av värme,
ljus och lugn. Föreställ dig ett perfekt ögonblick som bara tillhör
dig. Kanske en stund när ditt rum badar i morgonsolens mjuka
strålar. Eller när det enda du hör är havet som brusar i fjärran.
Föreställ dig ett golv som ger dig en känsla av att vara hemma.
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Nu finns det precis ett sådant golv: Det nya noraplan® valua
erbjuder dig en färgpalett som är inspirerad av naturen och har
gummimaterialets unika fördelar. Dess naturliga struktur ger en
inbjudande, autentisk atmosfär. Du kommer att uppleva rummet
på ett helt nytt sätt.

noraplan® valua är mycket mer än bara ett designalternativ
för ditt golv. Det är en naturnära, intuitiv produkt som speglar
behoven hos de som använder golvet dagligen. noraplan®
valua har utvecklats för liv och arbete i vitt skilda områden.
Det är helt enkelt ett golv som inbjuder till välbefinnande.
Vi har inte bara utvecklat det för byggnader, utan framför allt
för människor. Med en oförfalskad, unik design – inspirerad
av naturen och förfinad för dig.

3

Inspirerat av naturen
Perfekt för ett
snabbt tillfrisknande

Ett förstklassigt
val för skolmiljöer

Vore det inte underbart om du kunde få uppleva samma
atmosfär på sjukhuset som i hemmet? För att bli frisk behöver
man ju inte bara läkare och mediciner. Det är också viktigt att
patienter, personal och besökare känner att de trivs. Det är
här som noraplan® valua med sin naturliga effekt kommer
in i bilden. De mjuka, varma ytorna gör rummen inbjudande
och trivsamma, sänker ljudnivån och ökar den ergonomiska
komforten. noraplan® valua innehåller varken PVC, mjukgörare
(ftalater) eller halogener (t.ex. klor) och bidrar därmed till en
hälsosammare miljö.

Vad behöver skolbarn och elever för att lära sig så bra som
möjligt? Lugn för att öka koncentrationen? Säkerhet när de
leker och springer omkring? Eller en levande, inspirerande
miljö? noraplan® valua är golvet som erbjuder allt detta.
Det är så mångsidigt och är alltid det rätta valet till de mest
varierande skolmiljöerna. Det skapar naturliga, harmoniska
och inspirerande rum för inlärning – och klarar vartenda prov.
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Som gjort
för goda intryck

Perfekt
på resande fot

Vad har golv med ett företags framgångar att göra? Kanske
mer än du tror. Med noraplan® valua får ytorna som representerar ditt företag en inbjudande och trevlig framtoning.
Oavsett om det gäller en flygplats, ett museum eller ett kontor:
Med noraplan® valua skapas en naturlig atmosfär full med
komfort. Det hjälper dig och ditt företag att ge ett starkt, gott
och bestående intryck. Gästerna kommer att njuta av det –
och ständigt inspireras på nytt.

Tänk om du inte bara transporterade dina passagerare från
A till B, utan samtidigt gav dem känslan av att ha kommit fram
redan från början? Du får hjälp av noraplan® valua, ett golv
som är perfekt lämpat för bussar, tåg och fartyg. Resenärerna
möts av ett mjukt, bullerdämpande golv som erbjuder halkskydd
och säkert fotfäste. Att det kan rengöras på ett snabbt och
enkelt sätt är särskilt praktiskt i miljöer som ständigt är i rörelse.
Ytorna, som har många färg- och designalternativ, får det att
kännas som om du har släppt in naturen.
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Färgpalett
Välj mellan två unika designalternativ
med olika grader av kontrast: En livfull och böljande, samt en lugn och
harmonisk. Golvets design framhävs
även genom den linjära ytstrukturen.

Gör omgivningarna mer levande:
32 färgtoner inspirerade av naturen
ger varje rum en unik och inbju dande karaktär.

Rullar

Plankor
∼2.0 mm

∼2.0 mm
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8

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

8

6

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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Se mer på nora.com/valua

nora systems GmbH
Höhnerweg 2 – 4 | 69469 Weinheim, Tyskland
Tel.: +49 (0) 6201 – 80 66 33
E-post: info@nora.com
www.nora.com

118440.11/2015 A.

nora systems AB
Industrivägen 12 | 17148 Solna, Sverige
Tel.: 08 – 705 27 70
Fax: 08 – 705 27 79
E-post: nora-se@nora.com
www.nora.com/se

