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Ny produktMässor

Du har en chans
att lämna ett

första intryck. 

Två stora mässor under första 
delen av året.
Amtico ställer ut på 2 av världens största mässor i sin 
kategori under första kvar talet av 2017. 

Den första mässan BAU är världsledande inom arkitek-
tur, material och system och var den första för året, 
redan 16 till 21 januari i München, Tyskland.

Andra mässan för året är bara runt hörnet och även 
den i Tyskland, här med fokus på Retail är Euroshop en 
världsledande mässa där branschen möts upp för att 
hitta inspiration och knyta kontakter.

Amtico visar inte bara upp sin flaggskeppskollektion 
 Signature, utan en massa andra nyheter så som Amtico 
Carpet, Amtico Cirro och andra spännande nyheter som 
kommer under 2017.

Nu är vi fullt säljteam igen

Entryway Ruffian Ebony Earth 
EERF001506 här tillsammans med 
Spacia Smoked Timber SS5W2652

Entryway Ruffian Ebony Eart 
EERF001506 tillsammans med 
Signature Patina Atom AR0APT33 
och stripping Signature Kura 
Caraway AR0SKU38

Entryway Bypass Black 
EERC001518 tillsammans med 
Access Winter Oak SX5W5020

Med Entryway installerat i entrén kan 
du förlänga det där första intrycket 
ännu längre än tidigare. Med ett 
effektivt entrésystem kan du stoppa 
smuts och väta vid dörren för att hålla 
golv  ytorna rena och fräscha samt 
minska slitage. 

Amtico Entryway är lösningen och 
erbjuder robust funktionalitet och 
diskret stil för livligt trafikerade 
 lobbyer och entréer.

Alla våra designer – Ruffian, Recoarse 
och Take Back – är gjorda av hög-
kvalitativa polyamidfiber som är 
slitstarka, enkla att under hålla och 

väl beprövade i olika kommersiella 
miljöer. Välj från vår kollektion mellan 
olika färger, designer och texturer 
som är både praktiska och snygga. 
Våra plattor är enkla att hantera, 
förvara och transportera. 

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

BAU 2017
16. - 21. januari, München 
Mässhall A5 Monter 309

Euroshop 2017
05. - 09. mars, Düsseldorf
Mässhall 10 Monter E58

Nor-Shipping 2017
30. maj - 02. juni, Oslo 
Monter D05-31

Helena Swertén är nu åter i tjänst 

som vår säljare i södra Sverige efter 

att ha varit föräldraledig under 2016. 

Helena kommer fortsatt fokusera 

på golvmarknaden i Skåne, Blekinge 

och delar av Småland. Nytt är att 

Helena även kommer bearbeta före-

skrivande led och vissa slutkunder i 

Göteborg tillsammans med vår säl-

jare Patrik Szabo som är stationerad 

i Göteborg. 

Det blir en viktig del i vår säljprocess 

då vi nu bl.a lanserar ett nytt pvc-fritt 

golv och textila golvplattor för kom-

mersiella och offentliga miljöer. 

Vi står nu väl rustade inför 2017 med 

ett fullt säljteam i Sverige och med en 

mängd nya spännande golvlanserin-

gar från januari och framåt.

Helena 
Swertén
Tel: 070-533 44 06 
Mail: helena.swerten@
amtico.com 

Amticos monter på BAU 2017.

Chroma Blue, en design från 
Signature kollektionen är en av 
produkterna som man valt att 
visa i montern.

Intern information



Plaza
DC175
Neutrala toner av tre karaktäristiska fossila 
stenmönster fungerar vackert tillsammans.
Skapad med:
Kura Cassia, Kura Juniper, Kura Anise

Portico
DC178

En balanserad tri av stenmönster 
som ger en sval modern känsla.

Skapad med:
Stria Ash, Kura Opium, Kura Anise

Reverie
DC176

Dekadenta färgblandningar och fantastiskt 
djup i dessa färgade designer ger en glamorös 

känsla.
Skapad med:

Fossil Limestone, Buckland Stone, Lulworth Stone

Era
DC177
Ljus och djärv, mångsidig och balanserad 
kombination i varma toner.
Skapad med:
Cirrus Dawn, Cirrus Air, Cirrus Mist

Designers’ Choice

Polygon Key

“Skapa en uttrycksfull miljö 
med dessa storskaliga och 
iögonfallande designer.”
Lorna Wiliams
Head of Product Design and 
Creative Branding

Självsäker, dramatisk och minnes värd. 

Polygon Key är en storskalig design 

som imponerar och skapar uttryck i 

stora utrymmen med sin geometri.

Passar utmärkt till: Retail, offentliga 

miljöer och hospitality & leisure. 

Kura – ett elegant 
stenmönster för alla typer 
av miljöer.

Kura var ett nytt inslag i  Signature-kollektionen och är ett 
av Amticos nya eleganta komplement i Stone-sortimentet. 
Amticos designteam har skapat en ny spännande färg-
palett med sju nyanser, från kritgrå toner till stor slagna 
nyanser av ametist och onyx. Kura finns nu  tillgänglig för 
både kommer siella miljöer och boende miljöer och erbjud-
er en elegant estetik som både inspirerar och stimulerar.

Kura är noggrant utvald för att avspegla både kundbehov 
och föränderliga inrednings trender och är ett av fler än 
trettio nya mönster som lanserades i somras, Kura är en 
del av den starka Signature- kollektionen med sina 163 
produkter. Kuras eleganta keramiska struk turer varierar 
från jämnt till orga niskt, dessa kombineras och  balanseras 
för att skapa otroligt mångsidiga produkter som passar 
ihop. Kura är idealisk för större projekt. Mixa ljusa och mör-
ka nyanser i ett av Amticos  trendiga läggnings mönster för 
en iögon fallande effekt. 

Amtico Signature kan skäras till och kombi neras i oänd-
liga möjligheter. På så sätt kan man förverkliga kreativa 
visioner inom olika kommersiella miljöer. Varje platta eller 
 planka kan placeras i valfritt läggnings mönster, från klas-
siska golvmönster som Basket Weave och Parquet, till mer 
moderna geometriska mönster som Polygon Key, detta 
ger ditt projekt ett helt unikt utseende och en unik stil.

Kura Cassia
Kod: AR0SKU41

Kura Fennel
Kod: AR0SKU34

Kura Anise
Kod: AR0SKU39

Kura Kala
Kod: AR0SKU31

Kura Juniper
Kod: AR0SKU42

Kura Opium
Kod: AR0SKU49

Caraway   
Kod: AR0SKU38

431,8 mm

304,8 mm

863,6 mm

Samtida Kura är en 
serie flexibla stenar 
med diskret skönhet.
Kelly Alders
Senior Designer



Plats:
Filmstaden Scandinavia, 
Mall of Scandinavia, Solna

Segment:
Hospitality & Leisure 

Produkt &  
Läggningsmönster:
Amtico Signature, Dark Walnut 
AR0W7700

Storlek:
183 x 1220 mm

Installerades: 
Juli 2015.

Här finns också en IMAX-salong, en 
specialbyggd salong med unik ljud- 
och bildteknik med en välvd filmduk 
som är 22 meter bred och 11 meter hög.

Amtico Signature, vår flaggskepps-
kollektion med 163 extraordinära 
och väldesignade LVT-produkter av 
 högsta kvalitet och var ett utmärkt 
val till den här miljön med sitt 1 mm 
slitskikt. På amtico.se kan du titta 
närmare på hela kollektionen och 
inspireras till ditt nästa projekt.

I det här projektet valde man en 
av våra mörkare trädesigner. Dark 
 Walnut med sin eleganta mörka 
trädesign passar perfekt till miljön i 
biografen, en lyxig, mörk och varm 
känsla.

För mer information besök  
amtico.se.

Den 12 november 2015 öppnande 
Film staden Scandinavia på Mall of 
 Scandinavia i Solna strax norr om 
 Stockholm, Skandinaviens moder-
naste och mest spektakulära biograf 
med 15 salonger 1860 biofåtöljer och 
en restaurang.

Fotograf: Markus P

En biograf
   med
 stjärnglans.

Den mörka trädesignen i Dark Walnut 
följer med från loungen upp till 
salongerna och matchar väl de många 
röda detaljer runt om i biografen.

Välkomnande entré in till 
biografen Filmstaden.

I väntan på att filmen skall 
börja kan man sitta ner i 
sköna fåtöljer i loungen.

amtico.se

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




