norament® 926 arago
BALANCEN MELLEM MODERNE DESIGN
OG NATURENS DIMENSIONER

Skab ro med norament® 926 arago´s
naturlige charme.
Naturlige strukturer skaber ro i alle omgivelser, hvad enten det drejer sig om omridset af bjergtinder eller
om murværk placeret i moderne rum. Overfør denne elementære virkning til overflader, der støtter dine
mest trafikerede områder. Skab tidløs harmoni med norament® 926 arago gulvbelægning af gummi.
norament® 926 arago forbinder langtidsholdbare materialer med tidløs skønhed, ideelt til travle offentlige
steder, såsom gangarealer og indgangspartier.
Udforsk den naturlige forbindelse mellem stemning og design.

Giv dine rum inspiration
med et tidløst design
Skab en rolig og indbydende atmosfære med
norament® 926 arago’s geologiske former. Opdag en unik,
flerdimensional gulvbelægning, der er designet til at opfylde
de skrappeste krav til bæredygtig, modstandsdygtighed,
kombineret med enkeltheden ved et puristisk design. Oplev
fordelene ved den enestående lydabsorption, skridsikkerhed
og ergonomisk komfort med et langtidsholdbart gulv, der kun
kræver enkel vedligeholdelse.
Udtryk harmoni i dine mest belastede omgivelser.

Oplev ro ved hvert
skridt
Den beroligende effekt fra naturens design, skaber ro og
balance i travle omgivelser. Masser af mennesker og støj
kan virke forstyrrende. norament® 926 arago’s afstemte
design, egenskaber og flerdimensionale udtryk, sørger for
afslappende omgivelser.
.

Oplev naturens
elegante nuancer
norament ® 926 arago’s marmorerede lag og rolige farvenuancer er det afgørende
designelement. Opdag en moderne vifte af kølige grå farver, der afspejler de nuancer,
der findes i naturen – fra markant og spændende og til blødt og neutralt. Den unikke
marmorering der går gennem hvert lag af norament ® 926 arago, tilfører yderligere en
dimension
Opdag de farver og designs, der skaber dybden i norament® 926 arago.
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norament® 926 arago med affasede kanter

norament® 926 arago
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Art.arago
9263118/5177
arago/3119
NM
schiefer
925/1932

Art.arago
9263118/5177
arago/3118
NM

■ ∼998 mm x 497 mm

■ ∼1004 mm x 502 mm
∼3.5 mm

∼3.5 mm

Fås også som norament® 926 arago nTx.
Yderligere oplysninger om nora® nTx kan 		
rekvireres på www.nora.com eller på
anmodning.
Variationer ift. farve og design, selv inden
for en produktserie, udtrykker produktets
æstetiske karakter.
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