
noracare®

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VAATIVIIN 
YMPÄRISTÖIHIN
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noracare® – 
lattiapäällyste,  
johon voit luottaa
Kun muut tekevät päätöksiä 
puolestamme, haluamme varmistua, 
että ne päätökset ovat tulevaisuutemme 
kannalta parhaita mahdollisia.

noracare on juuri tällainen päätös.

noracare-lattiapäällysteet on suunniteltu 
herkkiin ja vaativiin ympäristöihin, ja ne 
täyttävät tiukat hygieniastandardit sekä 
sisäilmanlaatua koskevat vaatimukset nyt 
ja tulevaisuudessa.

noracare huolehtii asiakkaidensa 
tarpeista, jotta nämä voisivat huolehtia 
muiden tarpeista.
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Desinfiointiaineiden 
kestävyys  

Erittäin alhaiset  
päästöt

Tehokas  
puhdistus

Kaksi lattiapäällystemallistoa 
kaikkein vaativimpiin 
ympäristöihin
Tarjoamme kaksi viehättävää ja toiminnallista lattiapäällystemallistoa –  
noracare uneo ja noracare seneo – jotta asiakkaamme voisivat 
suunnitella vaativimmatkin tilansa entistä helpommin.

Kummassakin mallistossa on edistykselliset pintaominaisuudet, ja 
ne täyttävät tiukimmatkin hygieenistä puhdistamista ja ylläpitoa 
sekä tahran- ja kemikaalinkestävyyttä koskevat vaatimukset. Lisäksi 
päällysteet ovat erittäin vähäpäästöisiä, joten ne auttavat pitämään 
sisäilmanlaadun mahdollisimman hyvänä ja tukevat samalla toipumista 
edistävää ympäristöä.
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Suunniteltu  
erittäin hygieenisiksi
Puhtaudesta ei voida tinkiä sairaaloissa ja lääkäreiden 
vastaanotoilla. Desinfiointi on ensiarvoisen tärkeää 
erityisesti herkimmissä tiloissa, kuten pesu-, hoito- ja 
potilashuoneissa.

noracare-lattiapäällysteet on suunniteltu kestämään 
säännöllistä desinfiointia vuosikausia.

Innovatiiviset noracare-lattiapäällysteet
• vastustavat aktiivisesti bakteereja
• kestävät käsi- ja pintadesinfiointiaineita
• ovat helppoja puhdistaa perusteellisesti.

Kaikkialla, missä hygienia on etusijalla, noracare auttaa 
varmistamaan, että tilat pysyvät puhtaina ja terveellisinä ja 
tukevat toipumista.

Desinfiointiaineiden 
kestävyys  
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Positiivinen vaikutus 
sisäilmanlaatuun
Kun ihmiset joutuvat viettämään pitkiä aikoja sisätiloissa, he 
odottavat hyvää ilmanlaatua. noracare-lattiapäällysteet 
auttavat parantamaan sisäilmaa, sillä ne

• eivät sisällä ftalaatteja ja halogeeneja
• ovat sertifioidusti erittäin vähäpäästöisiä
• ovat hajuttomia ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.

noracare-lattiapäällysteet auttavat pitämään sisäilman 
terveellisenä ja tuovat mielenrauhaa. 

Hyvälaatuisella sisäilmalla on merkitystä 
Hyvä sisäilma ei pelkästään ole helppoa hengittää. Se 
vaikuttaa myös positiivisesti oppimis- ja työympäristöön ja 
edistää toipumista. Hyvästä ilmanlaadusta hyötyvät kaikki – 
potilaat, hoitajat, opettajat ja oppilaat.

Edistykselliset noracare-lattiapäällysteet auttavat tässä 
tutkitusti – todisteina toimivat tuotteiden saamat lukuisat tiukat 
kriteerit omaavat ympäristösertifikaatit:

Erittäin alhaiset  
päästöt
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Kehitetty  
helposti ylläpidettäviksi
Koska noracare-tuotteet on kehitetty käytettäviksi  
tiloissa, joiden hygienia- ja puhtausvaatimukset ovat tiukkoja, 
ne on myös suunniteltu erittäin helposti ylläpidettäviksi.

Siksi noracare-lattiapäällysteitä voidaan puhdistaa 
säännöllisesti, jotta tilat pysyisivät turvallisina niin potilaille, 
vierailijoille, oppilaille kuin laitosten työntekijöillekin.

Ylläpitovaatimuksia on helppo noudattaa käytännössä, sillä 
noracare-lattiapäällysteet 
• ovat helppoja puhdistaa perusteellisesti
• kestävät kemikaaleja pitkään ja luotettavasti
• kestävät käsi- ja pintadesinfiointiaineita.

Tehokas  
puhdistus

Yksi järjestelmä  
kaikkiin tarpeisiin

© Elmar Witt© Doug McGoldrick

Olipa rakennus- tai remontointiprojekti kuinka vaativa 
tahansa, järjestelmiemme avulla kaikki tarvittava saadaan 
yhdestä ja samasta lähteestä – asennusmateriaaleista aina 
porrasratkaisuihin ja lisävarusteisiin.

Tämä koskee myös uutta noracare-lattiapäällystevalikoimaa: 
• Valittavina on kaksi erilaista lattiapäällystemallistoa, joita 

voidaan yhdistellä muiden nora-lattiapäällysteiden kanssa 
sopusointuisten sisätilojen luomiseksi.

• Kattava, serifioitu nora one® -asennusjärjestelmä 
täydentää vähäpäästöisiä nora-lattiapäällysteitä 
yhteensopivilla asennustuotteilla, ja järjestelmään sisältyy 
myäs koulutus ja tuki asentajille.
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noracare uneo – ainutlaatuinen 
ulkoasu, ylivoimainen suorituskyky
Mielenkiintoinen materiaaliyhdistelmä – kumia ja vapaasti 
siroteltua graniittimursketta sileällä pinnalla. noracare uneon 
harmoninen värivalikoima antaa tiloille aivan oman luonteensa.

noracare® uneo 
Art. 140D 

 ∼1,22 x 15,0 m
21
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Sopivat nora-listat tunnuksella: A ja U
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noracare seneo – omaleimainen 
mallisto, harmonista tunnelmaa
Yksiväriset kumilattiapäällysteet, joissa on pohjaväriin 
sointuvia, sateenkaaren sävyissä heijastelevia 
marmoroituja värirakeita hienovaraisella kontrastilla. 
noracare seneo -malliston 24 väriä muodostavat läheltä 
katsottuna kuvion, kun taas etäämmältä tarkasteltuna pinta 
vaikuttaa lähes täysin yksiväriseltä.
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noracare® seneo 
Art. 133E 

 ∼ 1,22 x 15,0 m
24

Sopivat nora-listat tunnuksella: A ja U
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Emme vastaa asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä paino- tai muista virheistä. Pidätämme 
oikeuden muutoksiin. Emme takaa tietojen tarkkuutta tai täydellisyyttä. Tässä asiakirjassa olevat 
tuotekuvat voivat poiketa alkuperäisistä tuotteista. Tämä asiakirja ei ole sopimuspohjainen tarjous 
eivätkä siinä olevat tiedot ole sitovia. 

nora-tuotemerkki ja kaikki muut tässä asiakirjassa olevat rekisteröidyt tavaramerkit on rekisteröity 
yhtiölle, maalle tai nora systems GmbH -yhtiöön liittyvälle yritykselle. Muut tässä asiakirjassa 
käytetyt merkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

Yhteystiedot, paikalliset toimipisteet tai valtuutetut jälleenmyyjät sekä muut tiedot löytyvät 
osoitteesta www.nora.com.

Julkaisija
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Saksa
www.nora.com


