noraplan® valua
INSPIRERT AV NATUREN
PERFEKSJONERT FOR DEG

Tenk deg et gulv som gir lokalene dine et hint av naturens
skjønnhet og opprinnelighet. Som utstråler varme, lys og ro.
Tenk på et perfekt øyeblikk, som er bare ditt. På morgensolen
som bader ditt rom i mykt lys. Eller det eneste som høres er
bølgene som bruser i det fjerne. Tenk deg et gulv som gir deg
følelsen av å være hjemme.
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Dette gulvet finnes: Nye noraplan® valua byr på et fargespektrum som er inspirert av naturen, kombinert med Gummiens
unike materialfordeler. Naturlige strukturer skaper en innbydende og autentisk atmosfære. Du kommer til å se dine rom
i et helt nytt lys.

noraplan® valua er mye mer enn bare ett av mange designalternativer for ditt gulv. Det er et naturinspirert og et intuitivt
produkt som gjenspeiler behovene til de menneskene som
bruker gulvet hver dag. noraplan® valua er utviklet for å leve
og jobbe på. Et gulv som gjør det lettere å føle seg vel.
For vi har ikke bare utviklet det for bygninger, men først og
fremst for mennesker. Med ett instinktivt og intuitivt design, inspirert av naturen, men perfeksjonert for behovene til et hvert unikt
miljø og for deg.
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Inspirert av naturen
Ideelt for
rask rekonvalesens

Førsteklasses læremiljøer

Hadde det ikke vært fint om ditt sykehus kunne hatt en hjemlig
atmosfære? For helbredelsesprosessen trenger mer enn bare
leger og medisin. Pasienter, personale og besøkende må
også føle seg vel. Og det er her noraplan® valua med sin
varme og naturlige utstråling, kommer inn i bildet. Den myke,
varme overflaten får rommene til å virke mer innbydende og
behagelige, senker støynivået og forbedrer den ergonomiske
komforten. noraplan® valua inneholder ikke PVC, mykgjørere
(ftalater) eller halogener (f.eks. klor): Perfekt for et miljø der
man raskt skal bli bedre.

Hva trenger elever og studenter for å kunne tilegne seg
kunnskap best mulig? Ro til å konsentrere seg? Sikkerhet under
lek og løping? Eller en levende og inspirerende atmosfære?
Hva du enn forestiller deg, er det mulig med noraplan® valua.
Det er så allsidig at det alltid er det riktige valget for de ulike
læremiljøene. Dermed skaper du naturlige, vennlige og
inspirerende rom å lære i.
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Som skapt for
et godt inntrykk

Ganske enkelt
perfekt på reisen

Hva har et gulv med en bedrifts suksess å gjøre? Kanskje
mer enn du tror, for med noraplan® valua får dine gulv et
innbydende og vennlig skjær. Uansett om det dreier seg
om flyplasser, museer eller kontorbygg: Med noraplan®
valua skaper du en atmosfære full av naturlighet og komfort,
til inspirasjon for morgendagens utfordringer.

Hvordan hadde det vært om du ikke bare hadde fraktet
passasjerene fra A til B, men alt ved reisens begynnelse hadde
gitt dem følelsen av å være fremme? noraplan® valua, et gulv
som rett og slett er ideelt for busser, tog og skip. Det mottar den
reisende med et mykt, lyddempende materiale og gir et godt
fotfeste ved hvert eneste skritt. At det er raskt og enkelt å gjøre
rent, er spesielt praktisk for kjøretøy og fartøy som alltid er på
farten. Og med de mange farge- og designvariantene som er
tilgjengelige med noraplan® valua, føles det som om man har
sluppet naturen inn.
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Fargespektrum
Det organiske mønsteret ﬁnnes
i to designvarianter: Ett livlig og
ﬂytende, den andre roligere og
nesten ensfarget.

Gjør et hvert miljø mer levende:
32 av de naturinspirerte fargetonene
gir hvert eneste rom sin spesielle og
innbydende karakter.

Ruller

Planker
∼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
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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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Se mer på nora.com/valua
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