
nora nTx
Een kwestie van tijd

nora nTx
Bespaart tijd en geld

... wanneer tijd een doorslaggevende factor is

Renovaties en de daarmee gepaard gaande uitvaltijden 
veroorzaken soms zeer hoge kosten. Zo kan de gang van 
zaken in een ziekenhuis niet zomaar worden onderbroken en 
kunnen afdelingen niet worden gesloten. 

Op kinderdagverblijven, scholen en universiteiten moeten 
renovaties vaak in zeer korte tijd worden uitgevoerd. Ook in 
productiefaciliteiten en kantoorgebouwen is het maar zelden 
mogelijk om bepaalde ruimtes tijdelijk af te zetten.

nora® nTx is de perfecte oplossing wanneer tijd een doorslag-
gevende factor is. Of het nu gaat om nieuwbouw of om ver-

bouwingsmaatregelen, met nora® nTx bespaart u tijd en geld 
en kunt u vertrouwen op de hoge kwaliteit van de nora® rubber 
vloerbedekkingen.

nora® nTx combineert de beproefde eigenschappen van nora®-
producten, zoals elasticiteit, duurzaamheid en eenvoudige 
reiniging, met een innovatieve legtechniek. De zelfklevende 
vloerbedekking kan direct na de installatie worden gebruikt en 
opent nieuwe mogelijkheden voor de professionele installateur.

Overtuig uzelf op www.ntx.nora.com

Het leggen van nora® nTx 
vloerbedekkingen beperkt de 
uitvaltijd, bespaart kosten en 
minimaliseert de kans op fouten.

Rendabel
Met nora® nTx kunt u 
vloerbedekkingen snel  
en gemakkelijk leggen,  
in maar enkele stappen 
en zonder wachttijden.

Snel

nora® nTx vloerbedekkin- 
gen kunnen worden gebruikt op 
aanwezige vloerbedekkingen, bij ver-
hoogde restvochtwaarde en zijn direct 
begaanbaar.
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Geen ziekenhuis kan zich lange uitvaltijden wegens 
renovatie veroorloven. Tijd is hier de doorslaggevende 
succesfactor. Tijd die nodig is om u volledig op de 
genezing van uw patiënten te kunnen richten.

nora® nTx is een nieuwe en unieke techniek voor 
het leggen van nora® rubber vloerbedekkingen 
door de professionele installateur.

Even eenvoudig als geniaal - nora® nTx brengt  
de kleefkracht zelf mee uit de fabriek. In enkele 
stappen is de vloer netjes en betrouwbaar ge-
legd en direct bruikbaar. Zowel op de gebrui-
kelijke ondergrond van beton en cement als op 
reeds aanwezige andere vloerbedekkingen.  
Zelfs een verhoogde restvochtwaarde in de vloer  
is geen probleem voor nora® nTx.

De complicaties van een conventionele ver-
werking, zoals het aanbrengen van de juiste 
hoeveelheid lijm, juiste verdeling van de lijm, 
droog- en wachttijden voor en na het leggen, 
zijn nu allemaal verleden tijd. En het resultaat is 
net zo duurzaam, robuust en veilig als u gewend 
bent van nora® vloerbedekkingen. Geen enkele 
andere rubber vloerbedekking biedt zo veel 
tijds- en kostenvoordelen voor de installateur  
en de gebruikers van het gebouw. En dat alles 
uit één hand. 

nora® nTx is verkrijgbaar voor de producten 
noraplan® sentica, signa, unita, eco en stone. 
Voor een schone en betrouwbare voorbereiding 
van de ondergrond krijgt u de beschikking over 
legmaterialen en gereedschappen van de firma 
nora.

nora® nTx is geschikt voor alle 
toepassingsgebieden, ook in 
de nieuwbouw. Maak u geen 
zorgen over restvochtwaarde 
in de vloer, nora® nTx kan zelfs 
worden gelegd bij verhoogde 
restvochtwaarde. Bespaar tijd 
en geld. Geen droogtijd, geen 
wachttijd.

Voor een perfecte voorbereiding van de ondergrond bieden 
wij onze nora® nTx legmaterialen aan, die speciaal zijn ontwik-
keld voor het leggen van nora® nTx vloerbedekkingen. 

De perfect afstemming van de legmaterialen op de vloerbedek-
kingen biedt functionele zekerheid en waarborgt de hoogste 
kwaliteitsstandaards. Bovendien kunnen alle nora® nTx legmate-
rialen ook worden gebruikt bij een verhoogde restvochtwaarde 
van de ondergrond.

nora nTx
De nieuwe 
generatie 
vloerbedekkingen

noraplan® unita nTx

noraplan® stone nTx

noraplan® eco nTx

nora nTx
In één  
oogopslag

Een compleet vloerbedekkingssysteem voor 
alle ruimtes, dat eenvoudig kan worden 
gelegd en direct blijft zitten. Gemakkelijk, 
effectief en in zeer korte tijd.

Of het nu een universiteit, 
een school of een andere 
onderwijsinstelling is - de 
vloerbedekking kan zo snel 
worden gelegd dat u al weer 
lesgeeft voordat iemand de 
nieuwe vloer opmerkt.

Maak zelf kennis met de 
voordelen van nora® nTx.

nora® nTx
Leggen. Vastplakken. Klaar.

nora® nTx 010: Snel egaline

nora® nTx 015: Egaline

nora® nTx 020: 1-K bounding agentr

Het complete kleurenpalet 
vindt u op onze website:  
www.nora.com

*

• Snel en eenvoudig leggen, in slechts enkele stappen

• Functioneert ook perfect bij verhoogde restvochtwaarde

• Kan direct op aanwezige vloerbedekking worden gelegd

• Leggen zonder bedrijfsonderbreking

• Geen droog- en wachttijdene

• Direct begaanbaar en bruikbaar

• Compleet systeem uit één hand

•  Minimale uitvaltijden – rendabel voor exploitanten  
van bedrijfsruimtes

Art. 1698 / 2.0 mm
Met onopvallend ingestrooide 
stukjes graniet

 12*
Art. 1699 / 2.0 mm
Met ingestrooid stukjes echt 
graniet

 4*
 ~ 1.22 m x 14.8 m

Art. 145A / 2.0 mm
Niet-reflecterend oppervlak

 20*
Art. 147A / 2.0 mm
Glad oppervlak

 8*
 ~ 1.22 m x 14.8 m

noraplan® sentica nTx noraplan® signa nTx
Art. 1633 / 2.0 mm

 38*
 ~ 1.22 m x 14.8 m

Art. 155A / 3.0 mm
 12*

 ~ 1.22 m x 11.8 m

Art. 156A / 2.0 mm
 48*

 ~ 1.22 m x 14.8 m
Art. 157A / 3.0 mm

 17*
 ~ 1.22 m x 11.8 m

Art. 158A / 2.0 mm
 16*

 ~ 1.22 m x 14.8 m
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