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Od ponad 60 lat nora® produkuje kauczukowe 

wykładziny podłogowe dla przeróżnych zastoso-

wań. Specjalne potrzeby i wymagania klienta, 

zawsze są w centrum naszego działania.

Potrafimy zarówno przyczynić się do tworzenia 

pozytywnej atmosfery w przedszkolu, jak i wykonać 

trwałą i mocną podłogę w wielkim porcie lotniczym. 

Najlepsze rozwiązania powstają zawsze jako rezul-

tat ścisłej współpracy z klientem i zleceniodawcą.

Jesteśmy dumni z naszych tradycji i nadal chcemy 

je rozwijać. Zachęcamy więc do zapoznania się ze 

sposobem działania i możliwościami oferowanymi 

klientowi przez firmę nora®.

nora® –  
All About Flooring. 
All About You. 



All About Flooring.    All About You.



All About Flooring.    All About You. 5

… znaczy dla nas więcej niż wartość marki – 
to nasz podstawowy zakres kompetencji.
Tak samo jak nasi klienci, nie myślimy w katego-

riach produktów, tylko w kategoriach zastosowań 

i rozwiązań. Architektom, użytkownikom i właści-

cielom oferujemy wsparcie projektowe od momen-

tu planowania, poprzez przeróżnych produktów 

aż do wejścia w fazę powykonawczą. Każdy klient 

firmy nora® może polegać na naszym doskona-

łym  serwisie posprzedażowym.

Szczególnie w przypadku bardziej ambitnych 

 projektów, gdzie niezbędna jest fachowa wiedza, 

nasi doradcy dają klientowi pewność, której on 

potrzebuje, jeśli chodzi o przygotowanie podłoża, 

instalację czy czyszczenie i konserwację wykładziny 

– najlepsze wsparcie także dla instalatora i usługo-

dawcy.

Nasi pracownicy są specjalistami w swojej dziedzi-

nie. Ich zadaniem jest także udzielanie odpowiedzi 

na wszelkie specjalistyczne pytania klienta.

B l iżej  k l ienta
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Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zastoso-
wania podłóg.
Oferujemy szeroki asortyment i profesjonalne 

doradztwo w zakresie rozwiązań do obiektów 

 służby zdrowia i szkół, do pomieszczeń przemy-

słowych, budynków użyteczności publicznej, 

 sklepów a także autobusów i pociągów. 

Całe doświadczenie zdobyte przy realizacji niezli-

czonych projektów obiektowych, w różnych seg-

mentach u rynk, przekładamy na korzyści wypły-

wające dla klienta. Klient otrzymuje doradztwo 

i wsparcie wykraczające daleko poza sam zakup 

wykładziny.

Służba zdrowia
Obiekty służby zdrowia stawiają bardzo komplek-

sowe wymagania co do projektowania i funkcji 

podłóg w przeróżnych zakresach wykorzystania, 

takich jak szpitale czy domy opieki społecznej.

Wykładziny podłogowe nora® mogą być stoso-

wane zarówno w strefie wejścia do obiektów 

poprzez gabinety lekarskie aż po sale operacyjne 

i pomieszczenia laboratoryjne. Możliwe jest tu 

 kreowanie spójnych i jednolitych koncepcji przy 

zachowaniu funkcjonalnych cech danego pomiesz-

czenia. W ten sposób tworzymy atmosferę 

pomieszczeń przyjemną dla pacjentów, odwiedza

jących i personelu.

Kompetencja 
w segmentach 
rynkowych 
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Szkolnictwo 
Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do rozwoju. 

Możemy im dać do tego solidne podłoże. Dzięki 

zastosowaniu fantazyjnych kolorów oraz nowocze-

snych projektów, nora® potrafi stworzyć dzięki 

zastosowanym podłogom pozytywną atmosferę 

motywującą do nauki i osiągnięć.

Podczas projektowania przedszkoli, szkół i uniwer-

sytetów można liczyć na różnorodne możliwości 

produktów nora® – bezpieczeństwo, przyjazność 

dla środowiska oraz oczywiście, na ich ekono-

miczność.

Przemysł 
Dzięki naszej ogromnej palecie wykładzin podłogo-

wych, tworzymy bezpieczne, zorientowane na 

 sukces i jednocześnie estetyczne przestrzenie do 

pracy.

Potrafimy przy tym sprostać specjalnym wymaga-

niom, jakie stawiają przed nami zarówno laboratoria, 

pomieszczenia czyste, biura, centra baz danych 

lub stołówki jak i pomieszczenia recepcyjne, 

pomieszczenia produkcyjne czy też magazynowe, 

w których poruszają się wózki widłowe.

Kompetencja 
w segmentach 
rynkowych 
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Transport i komunikacja
Niezwykła wytrzymałość na obciążenia i antypośli-

zgowość to cechy szczególnie ważne w przypadku 

kolei, statków, autobusów oraz pojazdów specjal-

nych – również pod tym względem wykładziny 

podłogowe nora® spełniają wszelkie obowiązujące 

standardy i normy, obowiązujące dla przemysłu 

transportowego. Przy planowaniu obiektów trans-

portowych przekonują szczególnie także specy-

ficzne wymagania odnośnie ochrony przeciwpoża-

rowej, które realizujemy dzięki ofercie wykładzin, 

nie zawierających halogenów.

Budynki użyteczności publicznej
Przestrzenie o dużej częstotliwości użytkowania 

wymagają zastosowania odpornych podłóg. Ofe-

rujemy tutaj doradztwo w dziedzinie przeróżnych 

zastosowań, które obejmuje przykładowo zastoso-

wanie wykładzin na posterunkach policji, w remi-

zach straży pożarnej, w portach lotniczych czy 

urzędach. Nasze podłogi oferują nieporównywalną 

z niczym innym kombinację bezpieczeństwa i este-

tyki. Cechy antypoślizgowe oraz amortyzowanie 

uderzeń i dźwięków, spełniają wszystkie aktualnie 

obowiązujące międzynarodowe wymagania.

Sklepy i detaliczne sieci handlowe
Nigdzie kombinacja estetyki i funkcjonalności nie 

jest tak pożądana jak przy kreowaniu przestrzeni 

centrów handlowych, sklepów specjalistycznych 

oraz wszelkich innych zarówno małych jak i dużych 

placówek handlowych. W celu osiągnięcia niepo-

wtarzalnej atmosfery sprzedaży oferujemy nie tylko 

niezwykle szerokie spektrum harmonijnych kolorów 

i powierzchni, ale także dostosowane możliwości 

projektowania i zastosowania kolorów, które są 

przede wszystkim istotne dla dużych marek i pro-

ducentów. Krótko mówiąc, oferujemy nowy, ela-

styczny system układania podłóg.

Kompetencja 
w segmentach 
rynkowych 
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Propozycje to wynik wysłuchania klienta.
nora® stawia sobie za zadanie towarzyszenie 

klientowi na całej drodze działań prowadzących 

do osiągnięcia kompletnych rozwiązań projekto-

wych.

Klient ustala kierunek, który mamy cały czas przed 

oczami, ustalając szczegóły projektu. Rozpoczyna 

się to uważnym wysłuchaniem oczekiwań 

i wyobrażeń klienta na temat przestrzeni, którą 

 należy wykreować. Dopiero potem przedstawiamy 

propozycje na temat realizacji.

Zarówno nasze produkty, ze swoim ogromnym 

potencjałem kreatywnych możliwości i szeroką 

gamą akcesoriów, jak i nasz knowhow oraz part-

nerskie kontakty handlowe z firmami układającymi 

wykładziny i producentami klejów i materiałów 

pomocniczych oraz środków czyszczących, stano-

wią podstawę tworzenia rozwiązań, które spełnią 

wszystkie wymagania klienta dotyczące danego 

obiektu.

Zor ientowanie 
na rozwiązanie
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Zakres naszych działań to suma doświad-
czenia i perspektywicznego spojrzenia 
w przyszłość.
Kauczuk jest materiałem charakteryzującym się 

wspaniałą jakością, co sprawia, że wykładziny 

podłogowe oferują wiele niezwykłych zalet. Nasze 

wymagania odnośnie jakości są stale rozwijane 

i dotyczy to już nie tylko produktów, ale także 

naszej oferty serwisu i usług.

Krótkie terminy realizacji zarówno w przypadku 

dostaw jak i udzielania informacji czy przekazywa-

nia dokumentacji są sprawą oczywistą. Doradcy 

nora® służą wsparciem i kompetentną pomocą 

przy tworzeniu indywidualnych rozwiązań.

Jako wiodący producent wykładzin obiektowych, 

szybko potrafimy rozpoznać nowe tendencje ryn-

kowe. Dzięki naszemu doświadczeniu zdobywa

nemu przez kilka dziesięcioleci jesteśmy zawsze 

w stanie stworzyć innowacyjne i dostosowane do 

potrzeb klienta możliwości zastosowania produk-

tów.

Szerokie spek-
trum produktów 
i  usług



All About Flooring.    All About You.



All About Flooring.    All About You. 17

Funkcjonalność i technika łączą się 
z  inspiracją i kreatywnością.
Można na nas liczyć również w przypadku, gdy 

chodzi o połączenie kompleksowych wymogów 

technicznych z najwyższymi wymaganiami 

 odnośnie kreatywności i inspiracji.

Oferujemy wsparcie przy tworzeniu indywidualnych 

idei projektowych oraz chętnie pomożemy przy 

realizacji odważnych wizji. Dzięki naszej dogłębnej 

wiedzy i zaangażowaniu, przy zastosowaniu 

innowacyjnych  połączeń kolorów, fascynujących 

powierzchni i ciekawych struktur sprawimy, 

że każdy projekt będzie sukcesem.

Kreatywne 
wsparcie
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Zieleń to nie tylko kolor, to także obowiązki 
i odpowiedzialność.
Przyjazne podejście do środowiska naturalnego 

i jego zasobów zawsze stanowiło część kultury 

naszego przedsiębiorstwa. Nasz stosunek do 

 problemu zrównoważonego gospodarowania, 

wykracza poza problematykę naszych produktów 

i wykorzystywanych do ich produkcji surowców. 

Odzwierciedla się on niemal we wszystkich fazach 

naszej codziennej pracy, a szczególnie w tym, że 

konsekwentnie stawiamy na ekologiczne procesy 

produkcji.

Wszelkie odpady produkcyjne, które mogą być 

ponownie wykorzystane, włączamy ponownie 

w proces produkcyjny. Liczne niezależne instytuty 

potwierdziły wspaniałe cechy ekologiczne wykładzin 

podłogowych nora®. Tak więc, wykładziny podło-

gowe noraplan® są pierwszym typem wykładzin 

z kategorii „elastycznych wykładzin podłogowych”, 

które wyróżnione zostały oznaczeniem „Blue 

Angel”.

Zrównoważone gospodarowanie oznacza także 

to, że filarem wartości naszego przedsiębiorstwa 

i marki nora® jest także podejmowanie zobowią-

zań społecznych oraz branie odpowiedzialności 

za człowieka i środowisko.

Równowaga
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Jeszcze pod nazwą Freudenberg w latach 

30 ubiegłego wieku, w Weinheim, rozpoczęła się 

 produkcja kauczukowych kołnierzy uszczelniają-

cych i podeszew do obuwia.

Odpowiedzialny wówczas za tworzenie podeszew 

chemik, dr Nürnberger był twórcą nazwy marki 

nora® pochodzącej od łacińskiej formy nazwy 

„Norimbergensis“, ponieważ właśnie ta nazwa 

marki została wykorzystana w roku 1949 w nowo 

założonym dziale produkcji kauczukowych wykła-

dzin podłogowych.

Dzisiaj nora® może poszczycić się 60letnim 

doświadczeniem w zakresie wszystkiego, co jest 

związane z tym fascynującym materiałem, jakim 

jest kauczuk. Te 60 lat to okres pełen prac rozwo-

jowobadawczych, techniki i wzornictwa. To także 

okres pełen starań, aby wspólnie z klientem coraz 

bardziej ulepszać nasze produkty, rozwiązania 

i serwis i w ten sposób przyczyniać się do tego, 

aby stosowanie naszych produktów związane 

było z samymi zaletami.

nora® to marka godna zaufania! 

Jak to wszystko 
się rozpoczęło  …
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Kauczuk jest tworzywem odnawialnym pochodze-

nia roślinnego, pozyskiwanym w tropikalnych 

lasach z drzew kauczukowych. Jest to materiał, 

który odróżnia nasze produkty od produktów 

naszej konkurencji.

Wysokiej jakości kauczuk przemysłowy i naturalny 

stanowi podstawę wykładzin podłogowych nora®. 

Dzięki odpowiedniemu procesowi produkcji, 

poprzez dodanie wysokiej jakości minerałów, 

 kauczuk nabiera określonych właściwości.

Wulkanizacja umożliwia na koniec produkowanie 

trwałych kauczukowych wykładzin podłogowych 

o wysokiej jakości, z której słynie nora®. Materiał 

wyjściowy jest wodoszczelny, odporny na chemi-

kalia i trwale elastyczny.

Podczas wulkanizacji kauczuk jest poddany takim 

czynnikom jak czas, temperatura i wysokie ciśnienie. 

Jest zwijany w rolki (noraplan®) lub formowany 

w płyty (norament®).

Kauczuk – 
 naturalnie!
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