Przyjazny klimat
mieszkania,
bezpieczeństwo
i komfort 24 godziny
na dobę
Kauczukowe wykładziny podłogowe
nora® do domów seniora i domów
opieki społecznej

Dwa elementy, które do
siebie pasują: nora i
środowisko naturalne
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Kompleksowe rozwiązania
to nasza specjalność
Coraz większe znaczenie poza miłą atmosferą domu, odgrywa teraz także sposób kreowania pomieszczenia, dopasowujący się do zaawansowanych wiekiem lub cierpiących na demencję mieszkańców.
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa i komfortu przez całą dobę oraz wymogi higieniczne i ekonomiczne
stają się coraz wyższe. Są to decydujące kryteria przy wyborze materiałów, powierzchni i kolorów.

Produkty do domów seniora i domów opieki
Ważnym czynnikiem dla dobrego samopoczucia mieszkańców jest przy realizacji całościowych koncepcji, dobór odpowiednich materiałów. Również to ma duży wpływ na
ogólny charakter obiektu opiekuńczego. Dzięki charakterystycznym cechom kauczuku, wykładziny podłogowe nora®
idealnie nadają się do stosowania w domach, zamieszkałych
przez osoby starsze. Poza szeroką paletą atrakcyjnych,
przyjaznych dla mieszkania wzorów, oferują one niezwykle
wysoką odporność przeciwpożarową, perfekcyjne cechy
higieniczne oraz zwiększają bezpieczeństwo w razie upadku.
Wykładziny podłogowe nora® wyróżniają się swoją
nieprzeciętną odpornością na ścieranie. Dzięki temu, także po
wieloletnim użytkowaniu ich stan jest doskonały i przyczyniają
się one do zachowania wyższej jakości nieruchomości dzięki
swojej trwałości. Kolejna zaleta: wykładziny podłogowe
nora® dzięki ekstremalnie szczelnej powierzchni nie wyma-

nora® a zrównoważone gospodarowanie
zasobami
Do zachowania lub nawet poprawy obecnych warunków
życia i środowiska naturalnego konieczne jest zrównoważone
gospodarowanie zasobami. Rozważne czerpanie
z zasobów natury należy do podstaw struktury przedsiębiorstwa nora. Wykładziny podłogowe nora® nie zawierają
PVC, zmiękczaczy (ftalanów) ani halogenów (chloru).
Te niezwykle wysokie wymagania odnośnie ekologii produktów nora® zostały potwierdzone przez liczne, niezależne
instytuty. Jako pierwsze elastyczne wykładziny podłogowe,
wykładziny nora® zostały wyróżnione znakiem ekologicznym
„Niebieski anioł“ (UZ 120, niski poziom emisji). Odgrywa
to ważną rolę, jeśli chodzi o jakość powietrza wewnątrz
obiektów, w których ludzie spędzają dużo czasu.

gają stosowania jakichkolwiek dodatkowych systemów
powlekania, co ma ogromne znaczenie w przypadku
utrzymania czystości.

Świadectwo jakości
ISO 9001

Dzień i noc
na bezpiecznej podłodze

Stale rosnąca liczba pensjonariuszy domów opieki cierpiących na demencję zwiększa wymagania co
do ochrony i pielęgnacji. Ustala się nowe wytyczne i przed wykładzinami podłogowymi stawia się
coraz wyższe wymogi. Powinny one spełniać kryteria związane z higieną i techniką bezpieczeństwa
oraz pomagać w orientacji przestrzennej.

Lepsze orientacja
W stworzeniu bezpiecznego środowiska pomaga szeroki
asortyment produktów nora® posiadający ponad 300 kolorów oraz stopniowanych grup kolorów. Ułatwia to barwne rozgraniczenie różnych zakresów części obiektu i pomaga w orientacji przestrzennej osobom chorym na demencję.
Wykładziny podłogowe o powierzchniach załamujących
reﬂeksy świetlne pozwalają uniknąć strachu przed „psychiczną gładkością” jak w przypadku podłóg na wysoki
połysk.
Perfekcja dla kompleksowych koncepcji
projektowych
Kodowanie NCS kolorów nora® ułatwia dodatkowo realizację całościowych koncepcji kolorystycznych i przestrzennych. Wszystkie kolory standardowe nora® ustalone zostały metodami kolorometrycznymi i odnoszą się zawsze do
najbliższego kodu koloru opublikowanego w indeksie NCS.
W ten sposób nora wspiera koncepcję „Kolor w obiekcie mieszkalnym“ podaną przez Kuratorium Niemieckiej Pomocy Osobom Starszym (Kuratorium
Deutsche Altershilfe).
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Dobre samopoczucie to także akustyka
Wysoki poziom hałasu to nieprzyjemny czynnik stresujący.
Elastyczna wykładzina nora® redukuje zarówno powstawanie dźwięków w danym pomieszczeniu jak i przenoszenie ich do pomieszczenia poniżej i przyczynia się do
zachowania przyjemnej, spokojnej atmosfery w budynku.
Za pomocą wykładzin podłogowych noraplan® acoustic
o grubości 4 mm można poprawić tłumienie odgłosów
kroków nawet o 20 dB.

Twój Anioł Stróż
czuwa całą dobę:
noraplan® signa

Najlepsza ochrona
w razie zagrożeń

Tam, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne ﬁzycznie lub umysłowo, ważnym tematem jest
zagrożenie przeciwpożarowe. Odpowiednio wysokie są tutaj wymagania stawiane przed
wykładzinami podłogowymi stosowanymi w domach seniora i domach opieki społecznej.
Najważniejsze hasła to: palność materiału i gazy powstające podczas spalania.

Bezpieczeństwo w przypadku pożaru
Wykładziny podłogowe nora® spełniają aktualne
wymagania odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i z małymi wyjątkami ograniczającymi się do określonych
funkcji. Są one trudno zapalne według normy
EN 13 501, część 1 lub DIN 4102.
Brak plam po przypaleniach
Odporność wykładzin podłogowych nora® na żar
z papierosów szczególnie sprawdza się w pomieszczeniach
świetlicowych oraz w palarniach tytoniu.

Ochrona przed szkodliwymi gazami
Kauczukowe wykładziny podłogowe nora®
nie zawierają PVC ani halogenów (np. chloru).
Dlatego w razie pożaru nie wydziela się gazowy chlorowodór, który prowadzić może do poparzenia dróg oddechowych. Ze względu na
brak halogenów podczas pożaru wykładzin
podłogowych nora® nie tworzą się też toksyczne, halogenizowane dioksyny i furany.
W przypadku części asortymentu wykładzin podłogowych, gazy powstające podczas pożaru są według
normy DIN 53 436 zaklasyﬁkowane jako niebudzące
zastrzeżeń pod względem toksykologii przeciwpożarowej. Specjalne produkty o wysokiej jakości przeciwpożarowej stosować można za pozwoleniem
organów ochrony przeciwpożarowej także tam,
gdzie wymagane są niepalne produkty budowlane.

PVC
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Linoleum

By małe przyjemności
nie kończyły się wielką katastrofą:
noraplan® mega
noraplan®

4 mm, bezpieczeństwo –
wykładzina noraplan@ acoustic
amortyzuje upadki
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nora® zwiększa bezpieczeństwo antypoślizgowe
i redukuje skutki upadków

Starsze osoby często czują się niepewnie na nogach i boją się, że się poślizgną. Mimo wielu działań
proﬁlaktycznych, nie zawsze można uniknąć upadków. Dzięki wykładzinom podłogowym nora®
można zapewnić wyraźnie większe bezpieczeństwo poruszania się i poczucie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo antypoślizgowe
Wszystkie wykładziny podłogowe nora® spełniają przepisy
klasy bezpieczeństwa antypoślizgowego R9
według dyrektywy BGR 181 lub GUV-R 181. Do miejsc
o szczególnych wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa
antypoślizgowego oferujemy wersje w klasie R10, a nawet
w klasie R11.
Łagodzenie skutków upadków
Mimo wszystko często dochodzi do upadków, a obrażenia
ciała jak przykładowo złamania kości udowej pociągają
za sobą poważne skutki. Dzięki zastosowaniu elastycznych
wykładzin o wysokich właściwościach amortyzujących
można tego rodzaju skutki upadków oraz związane z tym
cierpienia, ograniczenia i koszty wyraźnie zredukować.

Cechy ergonomiczne
Komfort chodzenia jest ważny zarówno dla mieszkańców
obiektu jak i dla pracującego tam personelu, ponieważ
twarde podłogi bardzo obciążają stawy skokowe, kolanowe i biodrowe.
Trwale elastyczne cechy wykładzin podłogowych nora® w
pozytywny sposób przyczyniają się do ergonomii produktu.

Rozkładanie sił przez różne wykładziny
podłogowe
Rozkład siły [%]
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Wykładziny podłogowe noraplan® acoustic o grubości
4 mm amortyzują siły uderzenia powstające przy upadku.
W porównaniu do innych wykładzin podłogowych wykazują one prawie o 50% większe amortyzowanie siły, czyli
upadek na biodra może zostać złagodzony niemal o połowę. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa otoczenia wykładziny noraplan® acoustic oferują także wspaniałe tłumienie odgłosów kroków.
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Beton/
Jastrych

Linoleum
2,5 mm

Linoleum
z podłożem
korkowym
4,0 mm

PVC
homogeniczne
2,0 mm

noraplan®
2,0 mm

Badanie sił działających na biodra podczas symulowanego upadku
(masa: 10 kg, wysokość upadku: 50 cm)

noraplan®
acoustic

nora® to system higieny

Ograniczone możliwości starszych i chorych mieszkańców domu opieki sprawiają, że konieczne jest
zastosowanie szczególnych działań mających na celu zachowanie higieny. Powierzchnie materiałów
o zwartej powierzchni, które trwale nie wymagają stosowania powłok ochronnych, oferują optymalne
cechy higieniczne i ułatwiają czyszczenie.
Łatwe czyszczenie bez potrzeby powlekania powierzchni
Wykładziny podłogowe nora® dzięki zastosowaniu specjalnej technologii produkcji o nazwie «nora cleanguard®»
mają najbardziej zwartą powierzchnię ze wszystkich wykładzin podłogowych. Inne rodzaje wykładzin muszą być ze
względu na istnienie otwartych porów w powierzchni
często powlekane, co jest związane zarówno z dodatkowymi kosztami i nakładami roboczymi, jak również z ograniczeniami organizacyjnymi w pomieszczeniach.
Odporność na mocz i powierzchniowe środki
dezynfekcyjne
Wykładziny podłogowe nora® są wysoce odporne na
środki dezynfekcyjne z listy VAH (Verbund der Desinfektionsmittel-Kommission im Verbund für Angewandte Hygiene) oraz
RKI (Robert Koch Institut).
Ekstremalnie gęste i zwarte powierzchnie wykładzin zapobiegają przenikaniu cieczy. Wykładziny są odporne na mocz,
na środki dezynfekcyjne zawierające jod i oraz na krew.
Dzięki temu dla wykładzin podłogowych nora® problemu
nie stanowią prace dezynfekcyjne ze względu na MRSA
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Higienicznie także bez spoinowania
Wykładziny podłogowe nora® po przyklejeniu do podłoża
są stabilne pod względem wymiarowym, ponieważ nie
zawierają zmiękczaczy, które po utlenieniu mogłyby doprowadzić do utraty objętości i wymiaru. Nie jest więc konieczne
czasochłonne i kosztowne spoinowanie materiału, poza niektórymi zastosowaniami związanymi z określonymi funkcjami.
System higieny – szeroka gama akcesoriów
Szeroka gama akcesoriów oferuje szczegółowe rozwiązania higieniczne. Zawiera ona wspaniałe listwy przyścienne
z wklęsłymi listwami i gotowymi narożnikami wewnętrznymi
i zewnętrznymi. Przy ścianach zastosować można jako
ochronę krawędzi odporne na uderzenia proﬁle narożne.

Dobre samopoczucie jest
wpisane w koncepcję nora.
Przykład
norament ® 926 strada

Chętnie udostępnimy naszą broszurę na temat wykładzin dla szpitali.

Wyłączny importer i dystrybutor w Polisce:
BONITA sp.j
Stary Rynek 76
PL-61-772 Poznan
Tel.:
061 - 852 32 84
Fax:
061 - 853 18 02
E-Mail: nora@bonita.com.pl
Internet: www.bonita.com.pl

Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim . Niemcy
Telefon: +49 - 6201 - 80 66 33
E-mail: info@nora.com
Internet: www.nora.com
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