
THE FEELGOOD FLOOR
noraplan® sentica voelt goed aan. In 38 nieuwe kleuren.
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noraplan® sentica – het nieuwe vloerbedekkingsconcept  

van nora flooring systems dat alle positieve functionele  

eigenschappen van een rubber vloerbedekking, zoals  

een lange levensduur en comfort, combineert met de  

hoge designeisen van internationale architecten.  

Voor behaaglijke, moderne interieurs.
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Samen hebben trendwat-

chers, kleurexperts en archi-

tecten aan een harmonisch 

kleurbeeld van noraplan® 

sentica gewerkt. Hun doel 

was om zowel te voldoen 

aan huidige en toekomstige 

kleur- en interieurtrends als 

aan de eisen van duurzaam 

bouwen.

Door 32 met elkaar combi-

neerbare kleuren en 6 ac-

centkleuren werd aan de eis 

van een groot kleurenpalet 

ruimschoots voldaan. Archi-

tecten hebben dus talrijke in-

richtingsmogelijkheden om 

creatieve, sfeervolle interieurs 

met een behaaglijk karakter 

te creëren. 

Hieraan draagt ook het on-

opvallende korreldesign bij 

dat noraplan® sentica als ge-

heel een unikleurige uitstra-

ling geeft en toch verontreini-

gingen optisch camoufleert. 

Zo bewijst noraplan® sentica 

dat een ontwerp zowel ui-

terst functioneel als stijlvol 

kan zijn.

Een andere belangrijke fac-

tor die een onzichtbare, 

maar wel doorslaggevende 

bijdrage levert aan de be-

haaglijkheid van een ge-

bouw, is een gezond binnen-

klimaat. noraplan® sentica 

voldoet aan de hoge nor-

men voor een goede binnen-

luchtkwaliteit en is door onaf-

hankelijke instituten en o.a. 

Der Blaue Engel gecertifi-

ceerd en biedt bijgevolg 

duurzame zekerheid voor  

eigenaren en gebruikers van 

gebouwen.

FEELGOOD  
OP ALLE NIVEAUS.
noraplan® sentica brengt kleur- en designaccenten aan.

noraplan® sentica. Het product.

Het leven is kleurrijk. Kleuren weerspiegelen onze gevoelens en beïnvloeden deze. Architecten ge-

bruiken deze kennis vaak om met name gebouwen zoals ziekenhuizen, universiteiten en kantoren 

creatief en sfeervol in te richten. nora systems heeft deze trend herkend en past deze nu voor het 

eerst in een innovatieve rubber vloerbedekking toe. Het resultaat overtuigt in 38 schitterende kleu-

ren en heet noraplan® sentica.
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AANSPREKENDE 
ARCHITECTUUR 
WEKT  
BEWONDERING.
EN BEGINT  
MET DE JUISTE  
VLOER.

10 FEITEN OVER   
BEHAAGLIJKHEID.
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AANSPREKENDE 
ARCHITECTUUR 
WEKT  
BEWONDERING.
EN BEGINT  
MET DE JUISTE  
VLOER.

noraplan® sentica. Het effect.

10 FEITEN OVER   
BEHAAGLIJKHEID.

FEELGOOD FEIT 01 

38 nieuwe kleuren. De door 

internationale architecten en 

toonaangevende kleurex-

perts ontwikkelde harmonisch 

op elkaar afgestemde kleu-

ren bieden een ideale speel-

ruimte bij het inrichten van 

behaaglijke interieurs. 

FEELGOOD FEIT 02 

Uitstekend kleurbeeld. 

noraplan® sentica overtuigt 

dankzij de expressieve kleu-

ren en de grote uitstraling – 

voor een sfeervolle en hoog-

waardige interieurinrichting 

die langdurig accenten legt.

FEELGOOD FEIT 03 

Perfecte combinatiemogelijk-

heden. 32 harmonische 

kleuren plus 6 accentkleuren 

zorgen voor talrijke inrich-

tingsmogelijkheden. Want 

dankzij het vastgestelde 

kleurenspectrum zijn zowel 

horizontale en verticale als 

diagonale combinaties mo-

gelijk.

FEELGOOD FEIT 04  

Milieuvriendelijk gecertifi-

ceerd. Zoals alle nora®-

producten beschikt ook  

noraplan® sentica over talrijke 

Green Design-certificaten. 

Met ons milieubewustzijn  

ondersteunen wij duurzaam 

bouwen. Voor mens en milieu.

FEELGOOD FEIT 05 

One-Stop-Shop. Of u nu op 

zoek bent naar een dikte van 

2 of 3 mm, passende plintlijs-

ten of speciale eigenschap-

pen zoals bij begrensd elek-

trisch geleidende of acoustic 

vloerbedekkingen, noraplan® 

sentica biedt u een perfect 

programma – voor een uni-

form aanzicht en een eenvor-

mig design.
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10 feiten over noraplan® sentica.
Gevoelens zijn een ding, feiten een ander. Perfect als beide overtuigen. Pas dan kunnen totaalconcepten gerealiseerd wor-

den. En volledig naar wens van alle deelnemers. De architect kan creatief ontwerpen en zijn inrichtingsvisie realiseren. De 

opdrachtgever kan zijn hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en waardebehoud doorzetten en de objectbeheerder 

kan het comfort en de behaaglijke sfeer voor de mensen centraal stellen. noraplan® sentica levert al deze feiten. Voor een 

behaaglijk gevoel.

FEELGOOD FEIT 06

Uitermate goede prestaties. 

Zoals al onze vloerbedekkin-

gen is noraplan® sentica van 

rubber vervaardigd. Dat be-

tekent een extreem lange le-

vensduur en een uitzonderlij-

ke slijtagebestendigheid.

FEELGOOD FEIT 07 

nora system blue®-kwaliteit. 

Het vloerbedekkingssysteem 

nora system blue® combi-

neert emissiearme nora®  

rubber vloerbedekkingen 

met emissiearme legmateria-

len. Extra zekerheid bieden 

nora gequalificeerde vloe-

renbedrijven. Zo waarbor-

gen wij een optimale kwali-

teit van het binnenklimaat en 

bevorderen we de ontwikke-

ling van bouwconcepten 

voor gezond wonen.

FEELGOOD FEIT 08

nora® pads voor een uiterst 

eenvoudige reiniging. Door 

het gebruik van nora® pads 

is voor de onderhoudsreini-

ging alleen water nodig. 

Voor een milieuvriendelijke 

en economische reiniging 

en onderhoud – en optima-

le hygiëne en zuiverheid.

FEELGOOD FEIT 09

Rubber door en door. Dank-

zij het extreem dichte, geslo-

ten oppervlak van nora® rub-

ber vloerbedekkingen is een 

economische reiniging moge-

lijk zonder dat achteraf een 

coating aangebracht moet 

worden. Een toekomstbesten-

dige investering voor toe-

komstbestendige objecten.

FEELGOOD FEIT 10 

Comfortabel en veilig. Anti-slip, 

duurzaam elastisch en schok-

absorberend. Uiterst veilig  

ook in geval van brand, vrij 

van PVC, weekmakers (ftala-

ten) en halogenen (bv. chloor). 

Behaaglijkheid heeft veel  

facetten. 
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6500

6504

6508

6512

6501

6505

6509

6513

6502

6506

6510

6514

6503

6507

6511

6515

38 kleuren om  

te combineren

noraplan® sentica bestaat uit  

32 harmonische kleuren die door  

6 accentkleuren worden aangevuld. 

Door het sentica-kleurensysteem kun-

nen alle kleuren zowel horizontaal 

en verticaal als diagonaal perfect 

met elkaar gecombineerd worden.

38 kleuren voor een  

behaaglijk gevoel 

Het ontwerp van noraplan® sentica 

is harmonisch onopvallend tot terug-

houdend. Hierdoor creëren we een 

vloer met een haast unikleurig  

karakter. Zo krijgt het interieur een 

moderne, weldadig rustige en 

 uitnodigende uitstraling.  

38 kleuren om  

vorm te geven

noraplan® sentica brengt esthetische 

designaccenten aan in de moderne 

interieurarchitectuur en biedt  

tegelijkertijd een basis voor de  

inrichting van stijlvolle interieurs 

 met een behaaglijke sfeer.

ELKE KLEUR HEEFT EEN 
BEPAALD EFFECT.

noraplan® sentica. De details.
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Wij hebben 38 kleuren die werken. 
Een omvangrijk kleurenspectrum zoals dat van noraplan® sentica ontstaat 

niet uit het niets. Toonaangevende architecten en kleurexperts hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe vloerbedekking.  

Het resultaat is uniek: een rubber vloerbedekking met een uitstekend 

kleurbeeld en een kleurenpalet dat inspireert. Voor een persoonlijk  

interieurontwerp met een behaaglijke sfeer.
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