WATERDICHTE
PLINTEN VOOR
PROFESSIONALS
PERFECT AANSLUITEND
BIJ DE VLOER VAN UW KEUZE
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PLINTEN
VOOR IEDERE VLOER

Iedere vloer vraagt een specifieke plint die perfect aansluit. En laat
NMC nu net gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van optimale
oplossingen voor ieder type vloerbedekking. Wij hebben altijd de
juiste plint. Samen met ontwerpers, architecten en gerenommeerde
specialisten uit de sector van de vloerbedekking ontwikkelen wij
innovatieve toekomstgerichte oplossingen.

We gebruiken de nieuwe en innovatieve “True-Matching-Technology”
om onze noma ®floor plinten aan te passen aan de meest
uiteenlopende vloeren.

www.nmc.eu
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DE PERFECTE KEUZE
VOOR IEDERE
VLOER
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LV T
100% waterbestendige plinten voor
waterproof designvloeren.

TEGELS
Door de lengte van de plinten zijn
er aanzienlijk minder voegen dan bij
traditionele tegelplinten.

LAMINAAT
noma®floor plinten blinken uit door hun
snelle en eenvoudige montage.

TEXTIEL
noma®floor plinten zijn heel
schokbestendig, wat onder meer bij het
stofzuigen van belang is.

PARKET
Hoogwaardig design dat garant staat
voor een perfecte aansluiting,
ook in een luxueuze interieur.
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3 VERSCHIELLENDE
AFWERKINGEN
UNIEKE TRUE-MATCHING-TECHNOLOGIE
Dankzij onze unieke „True-Matching-Technologie“
kunnen we plinten vervaardigen die perfect bij
de vloer passen.
Wenst u een plint die er uitziet als een tegel of
als hout? Dankzij de vernieuwende technologie
bezorgen wij u de perfect bijpassende plint. Het
voor het materiaal typische aangebrachte reliëf
zorgt bijkomend voor een authentieke look.

H O U T- O F S T E E N L O O K , I N E E N
BREDE KEUZE AAN DECORS
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WITTE AFWERKING
De plinten worden in klassiek wit ( ≈ RAL 9016) geleverd. Die
kleur wordt immers het vaakst voor muren gebruikt. Witte
plinten zijn heuse allrounders en kunnen
met iedere vloer worden gecombineerd. Gewoon op maat
zagen plaatsen en klaar.

GELAKT IN DE KLEUR NAAR KEUZE
Onze plinten kunnen ook in haast iedere
gewenste RAL- of NCS-tint gelakt worden geleverd.
Perfect voor projecten of aansluitend bij de vloercollectie.

TIP!
noma ®floor plinten zijn overschilderbaar
De laatste vraag die bij renovatie nog kan opduiken is of de
plintkleur wel de juiste is. noma®floor plinten zijn indien nog
gemakkelijk overschilderbaar.
Oppervlak even opschuren, primer aanbrengen en vervolgens
schilderen in de gewenste kleur* - klaar!
*Test dit bij voorkeur eerst op een minder zichtbare plaats even uit!
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DE VOORDELEN VAN
N O M A ®F L O O R P L I N T E N

WATERBESTENDIG
noma®floor plinten zijn 100% waterbestendig.
In tegenstelling tot massief houten plinten of (met
papier omwikkelde) MDF-plinten zijn de noma®floor
plinten vervaardigd van hoogwaardige polymeren;
ze laten zich probleemloos in iedere ruimte verwerken,
zelfs in vochtige ruimtes zoals keukens of badkamers.

GEEN FOLIE, GEEN PAPIER
De tekening is niet met folie of papier aangebracht,
maar rechtstreeks op de plint gedrukt en daardoor
onlosmakelijk en duurzaam met het profiel verbonden.

DUURZAAM EN RECYCLEBAAR
Onze noma®floor plinten worden geproduceerd
met stroom van 100% hernieuwbare energiebronnen
en met hergebruikte grondstoffen. Alle profielen,
resten en oude voorraden, na vernieuwing van een
collectie, kunnen opnieuw in het productieproces worden
opgenomen.

EENVOUDIG TE MONTEREN
Met een gewone handzaag of elektrische afkortzaag zaagt
u de noma®floor plinten snel en eenvoudig
op maat. Vervolgens wordt de plint naar keuze met
onze speciale polymeerlijm bevestigd of met
schroeven of nagels gemonteerd.
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VORMVAST & FLEXIBEL
noma®floor plinten zijn vormvast en kunnen tot op de
millimeter nauwkeurig worden versneden en verwerkt.
En toch zijn ze voldoende flexibel om zich ook aan kleine
oneffenheden van de muur aan te passen.

G E E N S C H I M M E LVO R M I N G ,
GEEN OPBOLLEN
Terwijl houten profielen of MDF-profielen bij contact
met vocht gaan opbollen en er zich op lange termijn
zelfs schimmel kan vormen, blijven de noma®floor
plinten ongevoelig voor vocht. Voor een optimale hygiëne
van de woon- of de werkomgeving.



STOOTVAST, PRAKTISCH, SLIM
noma®floor plinten maken een perfecte overgang
tussen muur en vloer mogelijk. Ze zijn stootvast en
hebben ook een ruimte waarachter u kabels aan het zicht
onttrekt.
Dankzij noma®floor overzetplinten renoveert u een ruimte
snel en met weinig moeite.

LICHT
Ondanks de densiteit van het materiaal zijn
noma®floor plinten heel licht zonder aan stabiliteit
in te boeten. Dat komt niet alleen de verwerking,
maar ook het transport ten goede.
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EEN INNOVATIEF
EN EFFICIËNT
VERWERKINGSPROCES

P O LY S T Y R O L
Als grondstof voor onze
plinten, gebruiken we geregenereerde
polymeren die waterdicht zijn.

1

2

HAPTIEK
Om een natuurlijke haptiek te
garanderen, is de noma®floor
plinten zijn voorzien van houten steenkorrels.
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Het polymeergranulaat afkomstig van recyclagemateriaal wordt eerst vloeibaar gemaakt en dan
door extrusie in de gewenste vorm gebracht. Zo ontstaan zonder frezen of andere bewerkingen
oneindig lange profielen zonder materiaalverlies. Eens ze op de gewenste maat * werden gezaagd,
kunnen de plinten naar keuze in de gewenste kleur worden gelakt, van reliëf worden voorzien of
digitaal worden bedrukt. De beschermende lak zorgt vervolgens voor de perfecte afwerking.

3

AFWERKING
We kunnen onze plinten ook
in klassiek wit (≈RAL 9016)
of in haast iedere andere

5

gewenste RAL- of NCS-kleur
leveren.

BESCHERMENDE LAK
Als bescherming tegen
dagdagelijks gebruik gebruiken
we krasvaste lak als eindlaag.

TRUE MATCHING

4

De decors zijn perfect
afgestemd op de vloerbedekking
en worden rechtstreeks op de
plinten gedrukt.

* Standaard: 2 m lang, andere afmetingen optioneel ook verkrijgbaar
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ONS
ASSORTIMENT
Plinten zijn heel wat meer dan gewone muurbescherming.
Hun vorm, grootte en kleur verheffen ze tot volwaardige
interieurelementen voor ieder vertrek. Het uitgebreide
assortiment noma®floor plinten omvat slimme en innovatieve
oplossingen en daardoor haast onbegrensde mogelijkheden.

LIJM

Snelle installatie met ADEFIX ® montagelijm.
Breng de lijm met een lijmpistool op de plinten aan en plaats ze
vervolgens tegen de muur. Voor speciale ondergronden of voor
het bevestigen van de overzetplinten adviseren wij ADEFIX® PLUS
lijm te gebruiken.

ADEFIX®
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ADEFIX® PLUS

De plinten kunnen ook met schroeven of spijkers worden bevestigd.
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MODERN
Door zijn bescheiden en
tijdloze vorm wordt de plint
een echte allrounder.

M 8 0 n o m a ®f l o o r
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KLASSIEK*
Zijn vorm maakt deze plint
tot een heuse blikvanger.
Eerder onopvallend, in een hoogte
van 6 cm of een heuse eyecatcher,
in de 10 cm hoge uitvoering;
aan u de keuze.

C 1 0 0 n o m a ®f l o o r
100 x 13 x 2000 mm
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*Niet beschikbaar in True-Matching-Technology.
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ONZE SPECIALS

KWARTROND LAT
De zogenaamde “Kwartrond lat”
is een bescheiden, universeel
toepasbaar profiel. Ze wordt
vaak gebruikt als aanvulling
op bestaande plinten, waar
uitzetvoegen moeten worden
afgedekt of gewoon als
bescheiden wandafsluiting.

Q R 1 8 n o m a ®f l o o r
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EXTRA STOOTVAST
Sommige situaties dulden geen
compromissen. Op alle plekken
waar de plint kan worden
blootgesteld aan bijzondere
schokken is extra schokbestendig
M58HD de eerste keuze.
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OVERZETPLINT
Ons model is eerste keuze voor
renovatie. Zonder dat u eerst oude
plinten van steen, keramiek en ook
hout moet verwijderen, wat overigens
behoorlijk tijdrovend is, kan deze
handige overzetplint op de
bestaande plint worden verlijmd.
Een snelle en doeltreffende oplossing!
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LICHTPROFIELEN
De integreerbare ledstrips maken
dit profiel tot een heuse blikvanger.
Zowel binnen het eigen interieur
maar ook bij grotere projecten creëert
de IL11 lichtgevende paden of
bescheiden vloerverlichting.

80 x 20 x 2000 mm

20

80

L 1 1 n o m a ®f l o o r

Diffusor inbegrepen,
verlichting niet inbegrepen
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EEN PRIMA KEUZE –
OOK VOOR HET MILIEU
noma®floor is een merk van de NMC-groep. Duurzaamheid is een van de basisprincipes
van ons bedrijf. Dat betekent dat we de geldende voorschriften ter bescherming van mens
en milieu naleven, inzetten op de verantwoordelijkheidszin van onze medewerkers en onze
kwaliteits- en beheersystemen voortdurend up-daten.
We trachten onze uitstoot continu te beperken en ons verbruik van grondstoffen en energie
aan banden te leggen.
Daarom ondersteunen we initiatieven die het milieu beschermen en maken we gebruik
van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen.

6

NMC is ISO 14001 gecertificeerd.

PS
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N O M A® F L O O R P L I N T E N
		 worden in België met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.
		 bevatten geen PVC, weekmakers of formaldehyde.
		 werden bekroond met het Duitse kwaliteitslabel “Blauer Engel” wat staat voor
emissiearme en voor de gezondheid niet-schadelijke producten.
		 bestaan uit polystyrol, dat 100% kan worden gerecycleerd. We recycleren productieafval
en oude voorraden als we onze collecties vernieuwen.
		 worden materiaalefficiënt geproduceerd doordat afval door zagen en profileren wegvalt.
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DE GEHEIMEN VAN
H E T N O M A ®F L O O R S U C C E S
Een overzichtelijk en volledig productassortiment
Gaande van modern over elegant, tot en met speciale oplossingen zoals
extreem stootbestendig, overzetplinten en lichtprofielen.
Milieuvriendelijk
Vervaardigd in België volgens de hoogste milieunorm en met 100%
energie uit hernieuwbare energiebronnen. Bekroond met het Duitse
label “Blauer Engel”.
100 % recyclebaar
De profielen zijn 80% vervaardigd van polystyrol en kunnen integraal worden
gerevaloriseerd.

TMT

100% afgestemd op uw collectie(s)
Dankzij onze unieke „True-Matching-Technology“ worden de plinten bedrukt
in het decor van uw vloercollectie of kunnen ze worden afgewerkt in de kleur
van uw keuze.
Economisch interessant
Dankzij een flexibele omvang van de loten en dankzij de
terugnamemogelijkheid (bv. bij verandering van collecties).
Klantvriendelijke lengte
Alle plinten worden af fabriek aangeboden in een lengte van 2 m*. Dat
vereenvoudigt opslag en transport.

* Andere afmetingen optioneel ook verkrijgbaar.
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COMFORT EN BESCHERMING
MAKEN HET LEVEN EEN
STUK AANGENAMER!

N M C I S E E N I N T E R N AT I O N A A L A CT I E V E S P E C I A L I ST
I N D E V E RW E R K I N G VA N S C H U I M S TO F.
Onze kernactiviteit ligt bij de ontwikkeling, productie en commercialisering van synthetische
schuimstoffen. Het geheim van die creatieve oplossingen van NMC? De jarenlange productkennis van de
groep.
Al meer dan 50 jaar produceren we op onze hoofdzetel in het Belgische Eynatten aantrekkelijke
designelementen voor het interieur en voor buitentoepassingen, waaronder hoogwaardige plinten.

www.nmc.eu
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Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten - België

+32 87 85 85 00
info@nmc.eu
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