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Amtico Access – snabb och enkel installation
Amtico Access kombinerar vackra och
mångsidiga mönster med högkvalitativ
och praktisk design – i en välbalanserad
mix av 43 eleganta och moderna golv med
trä, sten och abstrakta mönster.
Kollektionen erbjuder goda ergonomiska
egenskaper för bra gångkomfort och
är anpassad för många olika typer av
kommersiella miljöer så som detaljhandel,
sjukvård, kontor och hotell.
Vi blir ofta ombedda att visa hur våra
golv fungerar, och för oss innebär det

inte bara hur golven är designade och
tillverkade, utan kanske snarare hur golvet
kan förbättra ett utrymme.
Amtico Access kollektionen kan enkelt
och smidigt installeras med fixeringslim
och gör det till ett utmärkt val inom retail
för exempelvis ”pop-up-stores” och ”shopin-shop”. Där behovet ibland kan vara
tillfälliga men bra lösningar där man efter
en kampanj vill återställa utrymmet. Golvet
med sin tjocklek på 5,0 mm erbjuder hög
gångkomfort, 0,55 mm hållbart slitskikt och
utmärkta akustiska egenskaper.

Mixa och matcha.
Om du har ett utrymme med speciella
behov, passar Amtico Access utmärkt sida
vid sida med Amtico Carpet kollektionen.
Att integrera en fiberbaserad produkt
med ett tåligt, hårt golv som båda är lika
höga ökar möjligheterna till variation i ett
utrymme. Väljer du att kombinera Access
med Carpet är dessa både kollektioner
lika höga, vilket betyder att du inte behöver
använda några lister mellan produkterna.

Amtico Acoustic
Högeffektivt akustikskikt som inte kompromissar med stil och design.
Amtico Acoustic förbättrar de akustiska
egenskaperna hos designvinylplattan för
stegljud med upp till 18dB samt ger en
förhöjd gångkomfort.
Genom Amtico Acoutsic
erbjuder vi ytterligare prestanda och
användningsområde till den design, kvalitet
och slittålighet som kännetecknar alla golv
från Amtico.
Vårt akustikskikt är tillverkat enligt
samma kvalitetsstandard som definierar
alla våra LVT- golv.

Amtico Acoustic skapas genom att ett
akustikskikt appliceras som baksida på
Signature och Spacia kollektionernas
standard platt- eller plankformat.
För mer information om kollektionen,
besök amtico.se.

GOLVKEDJAN AB • NORGEGATAN 2 • 164 32 KISTA • TEL 08 594 761 50 • WWW.GOLVKEDJAN.SE

