
noracare®

NYA MÖJLIGHETER FÖR KRÄVANDE 
MILJÖER
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noracare® — golvet  
du kan lita på
När människor förlitar sig på dig måste 
de veta att du har tagit bästa möjliga 
beslut för deras framtid.

noracare är ett av dessa beslut.

noracare är speciellt framtaget för 
användning i utsatta och krävande 
miljöer och hjälper dig att uppnå en hög 
hygienstandard och bra inomhusklimat 
under lång tid framöver.

noracare tar hand om dina behov – så 
att du kan koncentrera dig på andra 
behov.
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Resistent 
mot desinfektions-

medel  

Extremt låga  
emissioner

Effektiv  
rengöring

Två designutföranden 
för dina mest krävande 
miljöer.
I vår strävan efter att ge dig designflexibilitet i många olika miljöer 
erbjuder vi två olika attraktiva och funktionella designutföranden:  
noracare uneo och noracare seneo.

Oavsett vad du väljer erbjuder golven avancerade ytegenskaper och 
uppfyller höga krav på hygienisk rengöring och underhåll samt 
hög kemisk och fläckresistens. De extremt låga emissionerna, främjar 
dessutom ett lugnt tillfrisknande genom en behaglig atmosfär och god 
inomhusluft.



6  7

Framtagen för ultimata 
hygienförhållanden
Du har inte råd att ta några risker när det gäller renligheten i 
din vårdavdelning eller praktik. I synnerhet inte i särskilt utsatta 
områden som tvättrum, behandlings- eller patientrum där 
renlighet och desinficering har högsta prioritet.

noracare golv är speciellt utvecklade för att klara 
utmaningarna som frekvent desinfektering innebär i det långa 
loppet.

noracares innovativa yta är:
• aktivt bakterieavvisande
• resistent mot hand- och ytdesinfektionsmedel
• enkel och smidig att rengöra

noracare säkerställer rena och hälsosamma miljöer som ger 
optimala villkor för framgångsrikt tillfrisknande, oavsett inom 
vilket område.

Resistent 
mot desinfektionsmedel  

© Franke Water Systems
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Bidrar till god kvalitet på 
inomhusluften
När människor tillbringar lång tid inomhus förväntar de sig 
god luftkvalitet. noracare bidrar till att främja en hälsosam 
inomhusmiljö:

• fritt från ftalater och halogener
• certifierat  med extremt låga emissioner
• luktfritt från första dagen av användning

Med golv från nora kan du andas säkert med vetskapen om 
att människorna du vårdar kan göra detsamma. 

Bra luft gör skillnad 
Inomhusluft av hög kvalitet är inte bara trevligt för 
luftvägarna. De har också en positiv inverkan på en god  
arbetsmiljö och främjar en miljö för tillfrisknande. Patient, 
sjuksköterska, läkare, lärare eller student spelar ingen roll – 
alla drar nytta av hälsosam luft.

Beviset på att noracare bryr sig finns i de många 
miljöcertifikat som detta avancerade golv har tilldelats:

Extremt låga  
utsläpp
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Framtaget för  
enkelt underhåll
Eftersom noracare är utvecklat och framtaget för användning  
i byggnader med höga hygien- och renlighetskrav har vi sett 
till att golvet är mycket enkelt att underhålla.

Som ett resultat kan golv från nora rengöras regelbundet för 
att säkerställa säkra hygienförhållanden för alla, oavsett om 
det handlar om patienter, personal eller besökare.

Praktisk support för dina underhållskrav: 
• enkel och smidig rengöring
• robust och långlivad kemisk resistens
• resistent mot hand- och ytdesinfektionsmedel

Effektiv  
rengöring

Ett enda system som  
täcker alla behov
Oavsett hur krävande din miljöer är kan våra system erbjuda 
allt du behöver från en enda källa. Från installationsmaterial 
till trapplösningar och tillbehör.

Detsamma gäller för vårt nya sortiment av golv från noracare:
•  två distinkta utföranden som kan kombineras med andra golv 

från nora för att skapa en perfekt integrerad interiördesign
•  nora one®: ett komplett certifierat installationssystem som 

kombinerar nora golv med låga utsläpp med lämpliga 
installationsprodukter och dessutom inkluderar utbildning och 
support för installatörer

© Elmar Witt© Doug McGoldrick
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noracare uneo — unikt utseende, 
överlägsen prestanda
Intressant materialkombination av gummi med granitsplitter 
med en slät yta. Noracare uneos harmoniskt koordinerade 
färgpalett ger era rum karaktär.

noracare® uneo 
Art. 140D 

 ∼1,22 m x 15 m
21
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nora profilmått: A + U
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noracare seneo – diskret design, 
harmonisk atmosfär
Enfärgat golv med skimrande, marmorerade färggranulat 
som är harmoniskt anpassad till den grundläggande 
färgen med minimal kontrast. Vid en närmare titt framgår 
att de 24 färgerna i färgpaletten hos noracare seneo 
skapar ett mönster som nästan ser enfärgat ut på avstånd.

© Elmar Witt

noracare® seneo 
Art. 133E 

 ∼ 1,22 m x 15 m
24

nora profilmått: A + U
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Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och ändringar. Inga garantier ges på korrekt och  
fullständig information. Produktbilderna i detta dokument kan skilja sig från originalet. Allt innehåll 
i detta dokument tillhör företaget, landet eller ett företag som är associerat med nora systems 
GmbH. 

Varumärket nora och alla andra registrerade varumärken som används i detta dokument är 
registrerade till företaget, landet eller ett företag som är associerat med nora systems GmbH. 
Andra varumärken som används här är varumärken som tillhör respektive ägare.

Kontaktinformation, lokala filialer eller auktoriserade återförsäljare, samt annan information finns 
på www.nora.com/se.

Utgivare
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Tyskland
www.nora.com


