
Nasze kompetencje 
bazująnawspółpracy
z Klientem
nora® i jej rynki



nora® wskrócie

Od podeszwy obuwniczej do podłogi wysoko specjalistycznej.
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nora® jestbliżejniżmyślisz

Zajrzyj na www.nora.com lub zadzwoń do nas.

6
Kauczuk

Surowiec, który wszystko zmienia.
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Prezentacja

Rynek, segmenty rynku i grupy docelowe.



Od ponad 60 lat nora systems GmbH  produkuje 

kauczukowewykładzinypodłogowe.Przyudzialerynkowym

wynoszącym80%wNiemczechi50%naświecie,jesteśmy

wiodącymproducentemwdziedziniekauczukowychwykładzin

podłogowych.

Wroku2008nora systemssprzedałanacałymświecie
ponad6milionówmetrówkwadratowychswoichproduktów

rynkombudownictwapublicznego,doobiektówsłużby

zdrowia,przemysłu,naukiiszkolnictwa,siecihandlowych

iusługowychorazdoautobusów,pociągówinastatki.

Wykładzinypodłogowenora®znajdująsiędzisiajczęsto

wprojektachbudowlanych,którewyróżnianesąnagrodami:

wFederalnymUrzędziedoSprawŚrodowiskawDessau,

wsiedzibieBMWwLipsku,wporcielotniczymPudong

wChinach,wCityHallwLondynie,wfiliachbrytyjskiejsieci

domówtowarowychMarks&Spencer,wwieżowcuPirelli

wMediolanieorazwNewYorkerTransitSubway.

Dlaczego nora®jesttakspecjalnąmarką?
Ponieważmyślimyrazemzeswoimiklientamiorazklientami

swoichklientów.Ponieważpodstawąnaszegodziałaniajest

naszefirmowemotto„AllAboutFlooring.AllAboutYou.”

Zapraszamydo

przejrzenianastępnych

stronizapoznania

sięznasząfirmąoraz

znasząofertą.

ComożemydlaCiebiezrobić…

nora® jestbliżejniżmyślisz

Zajrzyj na www.nora.com lub zadzwoń do nas.

Kierownictwo nora®
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60-letniedoświadczenie

czynifirmęnora® 

specjalistąwdziedzinie

wykładzinkauczuko-

wych,przeznaczonych

doobiektówsłużby

zdrowia,przemysłu,do

przedszkolioraz

centrówhandlowych.

Od podeszwy  
obuwniczejdopodłogi
wysokospecjalistycznej

nora® wskrócie:

Przemysłowaobróbkakauczukuznanabyłajużwlatach

20ubiegłegowieku.Wlatach30wWeinheimrozpoczęła

sięprodukcjakołnierzyuszczelniającychorazpodeszew

obuwniczychzkauczuku.

Wówczasprodukcjataodbywałasiętopodnazwą

Freudenberg.Odpowiedzialnywtedyzatworzenie

podeszewchemik,drNürnberger,byłtwórcąnazwy

markinora®pochodzącejodłacińskiejformynazwy

„Norimbergensis”.Właśnietanazwamarki,została

wykorzystanawroku1949wnowozałożonymdziale

produkcjikauczukowychwykładzinpodłogowych.

Dzisiaj nora systemskorzystazeswojegoponad
60-letniegodoświadczenia.
Bardzowcześniezauważonozaletyfascynującegomate-

riału,jakimjestkauczukiodtegoczasu,wwynikuinnowa-

cyjnychpracbadawczychprowadzącychdozastosowania

nowatorskichprocesówprodukcjiibrakukompromisów,

jeślichodziozapewnieniejakości,produkowanowykładzi-

nypodłogoweonajwyższejjakości.

Najpierwwyprodukowanoproduktwrolkachnoraplan®,

wroku1967rozpoczęłasięprodukcjaidystrybucjapłyt

wykładzinowychpodnazwąhandlowąnorament®.

Wmiędzyczasieproduktemklasycznymstałysięjednolite

wykładzinynorament® 925zokrągłąpastylką.



Od podeszwy  
obuwniczejdopodłogi
wysokospecjalistycznej

5



Kauczuk

Materiałwyjściowystaje

siędziękiwulkanizacji

wodoszczelny,odporny

nachemikaliaitrwale 

elastyczny.



Kauczuknaturalnyjesttworzywemodnawialnympochodzenia

roślinnego,pozyskiwanymwlasachtropikalnychzdrzewkau-

czukowych(Heveabrasiliensis)idostarczanywformiespraso-

wanychkawałkówokształciekulistym.Wysokiejjakościkauczuk

przemysłowyinaturalnystanowipodstawękauczukowych

wykładzinpodłogowychnora®.

Odkauczukowcadosmoczka
Kauczuknaturalny,jestrównieżidzisiajpozyskiwanywnaturalny

sposób.Wwynikunacięciakorykauczukowca,wypływabiałe

mleczko,nazywanelateksem.Patrzącokiemchemika,lateks

jestpolimeremposiadającymcechyelastyczneistanowinie-

odzownyskładnikwysokiejjakościmieszanekkauczukowych.

Używanyprzeznassurowiecpochodzizplantacjiwpołudnio-

wychrejonachAzji.

Kauczukprzemysłowy
Pozakauczukiemnaturalnym,wwynikupolimeryzacjiokreślo-

nychproduktówrafinacjiropynaftowej,pozyskiwanyjesttakże

dzisiajkauczukprzemysłowy.Możliwejestprzytymotrzymanie

kauczukuospecjalnychcechach.

Te,dostosowanedookreślonychwymagańtypykauczuku,

otrzymywanepoprzezdodaniewysokiejjakościminerałów

pochodzącychzezłóżnaturalnychorazinnychkomponentów,

mogąbyćwykorzystywanedowytwarzaniawysokospecjali-

stycznychmieszaninkauczuku.

Wynalezienieprocesuwulkanizacjiumożliwiłoprodukcję

wykładzinkauczukowychotypowejdlasiebieelastyczności

itrwałości.Wprocesietym,kauczukjestpodwpływemczasu,

temperaturyiwysokiegociśnieniazwijanywrolki(noraplan®)

lubformowanywpłyty(norament®).

Surowiec,
 który wszystko zmienia

Materiał,zktórego

wytwarzanesąsmoczki

ibaloniki.
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Wykładzinypodłogowe

nora®wytwarzanesąna

najnowocześniejszych

urządzeniachprodukcyj-

nych,przyzastosowaniu

ekologicznychmetod

produkcji,chroniących

zasobynaturalne.



Przyjaznepodejściedośrodowiskanaturalnegoijegozasobów,

zawszestanowiłoczęśćkulturynaszegoprzedsiębiorstwa.Wcen-

tralnympunkciestoizawszewymóg,którywynikazestosowania

naszegonajważniejszegosurowca,odnawialnegokauczuku

naturalnego:musionbyćwolny,jakizresztąkauczukprzemysłowy,

odPVC,zmiękczaczy(ftalanów)ihalogenów(np.chloru).

Zrównoważonegospodarowanie,stanowicentralnypunktnaszego

działania,takżewprzypadkuinnychsubstancjidodatkowychiskład-

ników,takichjakminerałyzzasobównaturalnychczyekologiczne

pigmentybarwiące.Stawiamywysokieekologicznewymaganiaco

dojakościstosowanychprzeznassurowcówiprowadzimywtym

celuodpowiedniądokumentację.Posiadamycertyfikaty,zgodne

zmiędzynarodowyminormamiISO9000inast.iISO14001.Kontrola

naszychsurowcówjestuzupełnianaprzezregularnebadania,prze-

prowadzaneprzezniezależnyinstytut.

Ochronazasobówjakozasadaprodukcji
Wykładzinypodłogowenora®produkowanesąprzyużyciu

najnowocześniejszychurządzeńprodukcyjnych,przyzastosowaniu

ekologicznychmetodprodukcji,chroniącychzasobynaturalne.

Wykorzystywanawprocesieprodukcjiwodachłodząca,jestprzykła-

dowoprowadzonawobieguzamkniętym,coredukujedominimum

zapotrzebowanienawodęświeżą.

Energiaelektrycznaiparaprocesowa,jakogłównenośnikienergii,

wytwarzanesąwedługzasadypowiązaniasiłyiciepłaprzywysokim

stopniuskuteczności,dziękiczemusąonewniezwykleekonomiczne.

Pozatymodpadyprodukcyjnewykorzystujemyjakosurowcewtórne

iwytwarzamyznichenergię.Inakoniec,wysokatrwałośćwykładzin

podłogowychnora®chronizasoby,atypowadlawykładzinnora® 

zamkniętapowierzchnia,umożliwiaekologiczneiekonomiczne

czyszczeniebezpotrzebypowlekaniaproduktu.

Liczneniezależne

instytucjepotwierdziły

naszedotychczasowe

działaniaekologiczne.

Jesteśmypierwszym

producentemelastycznych

wykładzinpodłogowych,

którewyróżnionezostały

znakiemekologicznym

„BlueAngel”.

Równowaga
  część kultury naszego  

przedsiębiorstwa

The Blue Angel
is the worldwide

most successful label for
environment-oriented products.

Awarded for all noraplan®

standard floor coverings
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Każdyklientjestinny
Wymaganiaodnośniewzornictwaoraztechnicznych

cechnaszychproduktów,określanesądlakażdego

typuobiektuindywidualnie.Dlategoteżtworzymy

produktzoptymalizowanyorazrozwiązaniakreowane

wsposóbindywidualnywtakimstopniu,jaktojest

możliwedlarynkówindywidualnych.

Asklepios Kliniken 

HamburgGmbH,

Hamburg

Obiektysłużbyzdrowiastawiająbardzokompleksowe

wymaganiacodoprojektowaniaifunkcjipodłóg

wnajróżniejszychzakresachwykorzystania,takichjak

szpitaleczydomyopiekispołecznej.

Kauczukowewykładzinypodłogowenora®spełniają

tewymagania.Dotyczytoprzedewszystkimrozwiązań

systemowychdostosowaniawszpitalach,domach

opiekispołecznej.Wszystkiewykładzinynora® 

onajprzeróżniejszychcechachmogąbyćzesobą

łączone,bezzakłócaniacałościowego,jednolitego

obrazupowierzchnipodłogiiwzornictwa.

 Prezentacja:
   Rynek, segmenty rynku  
 i grupy docelowe



Służbazdrowia:
funkcjonalność może  
być piękna
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Funkcjonalność–warunekdobrego
samopoczucia
Wykładzinynora®mogąbyćstosowane

wobiektachpocząwszyodstrefywejściowej,

poprzezgabinetylekarskieażposaleopera-

cyjneipomieszczenialaboratoryjne.Możliwe

jesttutajkreowaniespójnychijednolitych

koncepcjifunkcjonalnychitworzenieprzy

tymodpowiedniejatmosferypomieszczenia,

któraprzyjemnabędziedlapacjentów,

odwiedzającychipersonelu.

Dlategowięc,przyuwzględnieniuróżnorod-

nychwymogówstawianychprzedproduktami

używanymiwobiektachsłużbyzdrowia,natu-

ralnesurowce,gwarantująceswojewielostronne

cechyużytkoweiekologiczne,stanowiącoraz

częściejpodstawędokonywanychwyborów.



Domsenioraiopiekispołecznej

BelTramonto,Szwajcaria 13





Zarównopodwzględemwymagań

reprezentacyjnych,jakifunkcjonal-

nych,wasortymencieproduktów

nora®znajdująsięwykładzinykau-

czukoweoróżnychcechach,prze-

znaczonedla:budynkówadministra-

cyjnychibiurowych,jakopodłogi

unoszoneczyproduktydoukładania

naklatkachschodowych.

Preferowanesąoneprzedewszyst-

kimprzezosobyodpowiedzialneza

dbanieośrodowisko,ponieważnie

zawierająPVCiniestanowiąpożywki

dlaczynnikówwywołującychalergie.

Wybudowanywroku1958

wieżowiecPirelli,został

całkowiciewyremontowany

powypadkulotniczym.

Żółtawykładzinazostała

zrekonstruowanaprzezfirmę

nora®zgodniezoryginałem,

napodstawiefotografii.

Budynkiużyteczności
publicznej:

Tutaj czynnikiem 
decydującym jest cena, 

jakość, wzornictwo, 
oraz przyjazność dla 

środowiska
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Szkolnictwo:
Różnorodne wymagania 
Różnorakie przestrzenie

Wspaniałe samopoczucie



Młodziludziepotrzebująprzestrzenidoroz-

woju.Możemyimdaćdotegosolidnepodłoże.

Dziękizastosowaniufantazyjnychkolorów

oraznowoczesnychprojektów,nora®potrafi

stworzyć,dziękipodłogom,pozytywnąat-

mosferęmotywującądonaukiiosiągnięć.

Podczasprojektowaniaprzedszkoli,szkół

czyuniwersytetówzawszemożnaliczyćna

nieograniczonemożliwościwykładzinnora®.

Bezpieczeństwo,przyjaznośćdlaśrodowiska

orazekonomiczność,totakżecharaktery-

stycznecechynaszychproduktów.

Dziękiwspaniałymwłaściwościom

tłumieniaodgłosówkrokówiprzyjem-

nemuciepłuwzetknięciuzestopą,

podłogowewykładzinykauczukowe

nora®sąidealnedostosowania

wobiektachedukacyjnych,takich

jaknaprzykładprzedszkola.
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Pomieszczeniomszkolnymdodajemy
kreatywności.
Równieżwplacówkachszkolnych

wykładzinypodłogowenora®dbają

opołączeniewymagańestetycznych

oraztechnicznych.

Świadczytozawszeowysokiejfunkcjonal-

nościnaszychwykładzin,którawpełni

odzwierciedlasięwtedy,gdywykładzina

wharmonijnysposóbintegrujesię

wwewnętrzneżycieobiektu.

Bazujetonacałkowicieindywidualnym

stworzeniużądanejwykładzinyrazem

znaszymiprojektantami.Bezpieczeństwo,

przyjaznośćdlaśrodowiskaorazekono-

micznośćtotakżecharakterystyczne

cechynaszychproduktów.

Szkoła im. Dietricha Bonhöffera, 

Weinheim 19



Odwózkawidłowegodopipety–takróżne,

jaknarzędziapracywprzemyśle,sąwymagania

techniczne,stawianeprzedpodłogami,

cozawszemusibyćuwzględnioneprzez

projektantów.

Naszekompetencjepomogąprzykreowaniu

pomieszczeńspecjalnych,jaknaprzykład

przestrzeniechronionepodwzględem

elektrostatycznymczypomieszczeniaczyste.

Nawielepytańklienta,mamywłaściwą

iodpowiedniąodpowiedź.

Wykładzinynora®są

trudnościeralne

idlategozatemidealne

dostosowania

wpomieszczeniach

odużymnatężeniu

ruchupieszych.



Przemysł:
Od obiektów o  
charakterze wybitnie 
reprezentacyjnym do gwarancji 
wytrzymałości pod wózkami widłowymi 

Achtung!
140 %
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Transport:
Wielostronność i trwałość  

z punktu A do punktu B



Wykładzinynora®sprawdzająsiępod

stopamipasażerówautobusów,tramwajów

ipociągów,atakżenastatkachczyteżna

platformachwiertniczych.Wrazzdoświad-

czonymiprojektantamiiużytkownikami

tworzymywspólnietrwałeifunkcjonalne

podłogi,przykreowaniuktórychstawiane

sąprzedewszystkimwysokiewymagania

techniczne,jeślichodzioekstremalną

wytrzymałośćpodłogi.

Wykładzinypodłogowe

nora®nadająsię

takżedoekstremalnych

obciążeńpodłoża
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Innowacyjneprojektowanieobiektów

handlowychiusługowych,obejmujetakże

wykreowaniepodłogi.

Wykładzinynora®świetniesięwpasowują

wkoncepcjeklienta,dziękiniezliczonejgamie

rozwiązańwzornictwa–tworzymywtak

indywidualnysposób,jakbardzooczekuje

tegoklient,abyprezentacjajegotowarów

odbywałasięwewłaściwejatmosferze.

Czysta estetyka!

ThanksStorewBombajuto

kompleksowy,luksusowydom

modyoinnowacyjnejkoncepcji

shop-in-shop.Awangardowe

wyposażenieprezentujenie-

spotykanąestetykęijakość,

wktórąniezwykleharmonijnie

wkomponowanesądyskretne

wykładzinynoraplan® uni

Sklepyicentrahandlowe:



Czysta estetyka!
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„Close to 

YourChallenges”

Zadowolenieklientato

jednazpodstawowych

wartościmarkinora®.

Wpraktyceoznaczato

poznanierynkuklienta,

ciągłądyspozycyjność,

udzielaniekonkretnych

odpowiedzinapytania

orazwypracowywanie

wspólnychrozwiązańprzy

współpracyklienta.

Będziemywdzięczniza

kontaktodwszystkich,

którzyjużskorzystali

znaszychusług.



nora®jestbliżejniżmyślisz.
Zajrzyj na www.nora.com lub 
zadzwoń do nas
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Jeślimamynamyślimaksymalnezorientowanienaklienta,mamy

teżnauwadzeszybkieinieskomplikowaneudzielanieinformacjina

wszelkiezapytania.

Podadresemwww.nora.comznaleźćmożnadaneosoby

kontaktowejdladanegoregionu.Zosobątąmożnasięumówić

naosobistespotkanie.

Zapomocąformularzakontaktowegoe-mail,możnazwrócićsię

donaszprośbąodalszeinformacjenatematproduktówiserwisu

nora®.

Naszefilieidanekontaktowe:

Wyłączny importer i dystrybutor:

BONITAsp.j.
Stary Rynek 76

61 – 772 Poznań

Polska 
tel. +48 - 61 - 852 32 84

fax +48 - 61 - 853 18 02

e-mail: nora@bonita.com.pl

internet: www.bonita.com.pl

Niemcy
tel. +49 - 6201 - 80 66 33
fax +49 - 6201 - 88 30 19
e-mail: info@nora.com

internet: www.nora.com
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nora systems GmbH

Höhnerweg 2–4

69469 Weinheim

Niemcy 

Telefon: +49 - 6201 - 80 6633

E-Mail:  info@nora.com

Internet: www.nora.com


