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Altro Cantata - limfritt golv för den rätta känslan
Altro Cantata™ är ett kompakt 2,2 mm golv. Det
behöver inte limmas, vilket gör att installationstiden kan halveras jämfört med konventionella
metoder. Altro Cantata finns i 16 mjuka färger,
från subtila naturliga nyanser till vackra livfulla
färger, som slår an tonen i korridorer och gemensamma utrymmen i många olika miljöer.
Altro Cantata är ett slitstarkt golv som tål
medel- till tung trafik, vilket innebär att golvet
fungerar i utrymmen som används mycket av

både människor och djur. Färgerna bibehålls
dessutom under lång tid.
Beprövad metod
Altro Cantata är ett slätt golv som installeras
med vår prisbelönta limfria metod. Altro Cantata ger alla som använder det en mängd fördelar, från minskat underhåll till 100 procent
återvinningsbar.
Finjustera din installation
Altro Cantata harmonierar perfekt både med

andra Altrogolv och med Altro Whiterock™ FR
hygienisk väggbeklädnad. På så sätt kan vi hjälpa dig att skapa det utseende och den känsla
du vill ha, överallt.
Visste du att?
• Altros limfria golv är lika hållbara som de som
installerats med lim.
• Med Altro Cantata kan installationstiden halveras.
• Kan installeras utan att stänga av golvvärmen.

Om Altro – www.altro.se
Altro har varit i framkant för innovationer i
nästan 100 år. Idag samarbetar vi nära med
arkitekter, slutkunder, ingenjörer, konstruktörer
och entreprenörer runt om i världen och hjälper
dem, tack vare vår erfarenhet och kompetens,
att förvandla vardagsutrymmen till miljöer som
kan öka välbefinnandet hos alla som utnyttjar
dem.
Genom att konsekvent omsätta kreativt
tänkande till praktiska, verkliga lösningar med
högsta krav på säkerhet och hållbarhet, har
Altro blivit synonymt med kvalitet och ett
företag som sätter människors behov främst.

Det är en människocentrerad syn på design
med 2 000-talets krav i fokus.
Vår bakgrund gör att vi värdesätter djärvt,
modigt och nytt. Med allt från fokus på vad man
i alla sektorer vi arbetar inom behöver ha ut
av sina utrymmen, till krav på mer miljövänliga
material, utmanar Altro ständigt vad som är
möjligt och söker nya sätt att inspirera kunder
och möta deras största utmaningar.
Vi har kontor i Europa, Nord- och
Sydamerika, Asien och Mellanöstern och vi
fortsätter hängivet att utveckla tidlösa lösningar.
Designed for possibilities. Made for people.
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