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Amtico kollektion

Designade
för enkelhet,
 konstruerade

för att hålla. 

 

Access abstrakta mönster:
Experimentera med nutida 

abstrakta mönster genom att 
använda fixeringslim.

Access stenmönster:
Utforska balanserade stenmönster 
som är lätta att installera.

Access trämönster:
Kombinerar träets omväxlande 

naturliga skönhet med det 
praktiska i loose-lay funktionen. 

Om du behöver snabbmonterade 
golv med såväl originell design som 
 praktisk prestanda ska du välja 
Amtico Access.

Denna kollektion är särskilt anpassad 
för snabb installation utan perma-
nentlimning. Genom att använda 
fixeringslim kan plattorna lätt tas bort 
och ersättas. Med sitt 0,55 mm håll-
bara slitskikt och utmärkta akustiska 
egenskaper med stegljudsreducering 
på 9dB.

Amtico Access är en kollektion med 
eleganta LVT-golv, perfekt anpassade 
för detaljhandeln, sjukvård, kontors-
miljöer, hotell, bostadsmiljö och andra 
kommersiella miljöer. Välj en design 
eller kombinera fritt för att skapa 
snygga golv med moderna mönster.

Amtico Access kollektionen är ett utmärkt 
komplement till vår nya textil kollektion 
Amtico Carpet som lanseras i Maj. Håll utkik 
i nästa nummer av Amtico Unlimited där vi 
berättar mer.

Amtico Access kombinerar vackra 
och mångsidiga mönster med hög-
kvalitativ och praktisk design – i en 
välbalanserad blandning av 43 
eleganta och moderna golv med trä, 
sten och abstrakta mönster.

Golven har utformats för användning 
i kommersiella miljöer med hög 
fottrafik. Med vår 10-åriga genom-
nötningsgaranti kan du vara säker 
på att du valt rätt golv.

Gå in på amtico.se för mer inspiration 
och teknisk  information.

Amticos monter på BAU 2017.

I mer än 50 år har Nor-Shipping varit den ledande 
mässan och aktivitetsveckan för maritimbran-
schens ledande aktörer. Här träffas man för att 
knyta kontakter, träffa kunder, få inspiration och 
ideer.

Amtico Marine är tillverkad i Storbritannien, 
 konstruerad för att segla världen runt. Kollek-
tionen är specialdesigned för fartyg och godkänd 
av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO. 

Amtico Marine kollektionen kombinerar fantastisk 
design, teknisk kompetens och uppfyller modul-
erna B och D i Marinutrustningsdirektivtet (MED) 
och har fått Wheelmark godkännande utfärdat av 
Lloyds Register Verification.

Amtico finns självklart på plats och visar upp sin 
Marinkollektion. Vi finns i monter D05-31.

Vi ses där!
Nor-Shipping 2017

30. maj - 02. juni, Oslo 
Monter D05-31

Årets marina eventvecka
Amtico ställer ut på Nor-Shipping i Oslo 30 maj – 2 juni.

Mässa



 

Atmosphere
DC179
Rökiga rörelsemönster och mörkt grå toner ger 
denna moderna vackerhet geometri.
Skapad med:
Umbra Eclipse, Basilica Shell stripping

Haven
DC181
Med spridda mörka fläckar genom mönstret får 
denna eleganta stendesign en funktionell finish.
Skapad med:
Basilica Salt, Kura Caraway stripping

Ikat
DC183
Rytmisk struktur av kraftfulla färger skapar 
intriger över de olika plattstorlekarna.
Skapad med:
Cadence Monits, Kura Kala stripping

Eventide
DC182

Djupt grå och rostiga toner med en 
markerad stripping ger denna design 

en modern industriell känsla.
Skapad med:

Patina Atom, Patina Vapour stripping

Evolution
DC184

En iögonfallande, multifärgad design 
skapar unika mönster med metalliska 

höjdpunkter.
Skapad med:

Chroma Gold, Patina Smalt stripping

Industrial
DC180

Med flera lager i detta stenmönster ger det en 
arkiteknisk och geometrisk stil.

Skapad med:
Composite Pumice, Cirrus Air stripping

Designers’ Choice

Random Stone

“Vi har valt texturer och toner 
som passar utmärkt tillsammans 
i detta läggningsmönster och 
skapar en gångbar design i olika 
kommersiella mijöer.”
Lorna Wiliams
Head of Product Design and Creative 
Branding

Ett modernt skiftande blockmönster 
skapat av tre rektanglar i olika storlekar.

Mångsidigt och effektfull, Random 
Stone skapar enhetlig storhet till såväl 
stora som små utrymmen. 

Pearl Wash Wood
Rökiga toner i gråblått och mörkgrått glider 

genom den diskreta ekådringen och ger 
detta golv en skimrande och konstnärlig 

rörelse och en modern finish.

Ink Wash Wood
Rika mörkblå och violettblå toner far genom 
den diskreta ekådringen och ger detta golv 
en skimrande och konstnärlig rörelse och en 
modern finish.

Ink Wash Wood
– mystisk och vacker.

Den breda ekådringen i dessa två designade trämönster är 
mystiska, vackra och ger en sofistikerad estetik med mjuka 
nyanser.

Inspirerade av färgade nyanser på klassisk ådring och den 
fängslande skönheten hos bläck och rök som löser upp 
sig i vatten är Ink och Pearl Wash Woods med en ny syn på 
naturligt åldrade trämönster.

Ink Wash Wood
Kod: AR0W8230

Pearl Wash Wood
Kod: AR0W8220

Inspirerad av färgade tvättar, 
klassiska ådringar och det 
vackra när bläck och rök 
blandas med vatten.
Kelly Alders
Senior Designer



Plats:
Berlin, Tyskland

Segment:
Retail 

Produkt &  
Läggningsmönster:
Amtico Signature, Chateau 
Oak, AR0W7980 Stripwood

Storlek:
184,2 x 1219,2 mm

 Chateau Oak-nyanserna ger en  känsla 
av hållbarhet och hög  standard. Dess-
utom utgör det 1 mm slitskiktet ett 
utmärkt skydd mot  slitage, vilket gör att 
det passar perfekt i lokaler där många 
människor rör sig.

Udo Walz kundbas vet vad de vill ha, 
och kommer till salongen för att få en 
perfekt klippning i en miljö där 
 designen är genomtänkt in i minsta 
detalj. De högklassiga  möblerna utgör 
ett perfekt komplement till golvet och 
vice versa, vilket ger en avslappnad 
atmosfär. Amticos golvkollektioner har 
använts med utmärkta resultat i friser-
salonger i flera årtionden. Hållbarheten 
och det fantastiska urvalet av färger 
och mönster gör Amticos golv till ett 
favoritval inom denna  krävande 
bransch.

För mer information besök  
amtico.se.

Förutom att en frisersalong ska ha med-
arbetare med expertkunskaper inom 
området är en välkomnande stämning 
ett måste för att kunder och personal 
ska känna sig bekväma. Stjärnfrisören 
Udo Walz nya salong på Kurfürsten-
damm 32 i Berlin är full av charm, 
 vitalitet och har ett modernt, coolt 
utseende. 

Utöver den väl genomtänkta och 
hög klassiga inredningen har salongen 
också ett fantastiskt golv, som kommer 
från den ledande leverantören Amtico. 
Golvet Chateau Oak i XL- format från 
Signature- kollektion lades ut i den 
350 m2 stora salongen. Detaljer som 
sticker ut bland de lyxiga, rökiga 

Nytt och
  fräscht hos

Udo Walz.

LVT-golv för hög 
motståndskraft, slitstyrka 

och enkelt underhåll.

1 mm slitskikt, perfekt 
för lokaler där många 

människor rör sig.

amtico.se

Amtico International Scandinaviva
Isafjordsgatan 22
164 40 Kista, Sverige
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

“Utöver att själva produkten visade 
sig vara ett utmärkt val fick vi även 
fantastisk rådgivning från Amticos 
specialister. Dessutom uppskattar våra 
medarbetare – som tillbringar hela 
arbetsdagen ståendes och gåendes – 
golvets kvalitet och utseende. Tack så 
mycket till Amtico för fantastisk service.”
Udo Walz
Stjernefrisør


