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Med Designers’ Choice från Amtico skapar du enkelt unika golv
Designer’s Choice – ett enklare sätt att
hitta en golvdesign som passar just dig och
ditt projekt.
Amticos designteam ville göra det så
enkelt som möjligt för våra kunder att hitta
spännande kombinationer och matcha med
våra många läggningsmönster.
Teamet har gått igenom hela Signature
kollektionen
och
alla
tillgängliga
läggningsmönster och tagit fram de
bästa kombinatorna utifrån tillgängliga
golvprodukter i kombination med

läggningsmönster. Vad passar bäst
tillsammans och hur skall de kombineras
för att visa upp bästa sidan av sig själv?
Det kan vara allt från 1 golvprodukt i ett
fiskenbensmönster till 4 olika golvprodukter
i ett storskaligt abstrakt läggningsmönster.
En samling av 115 förvalda kombinationer,
över 18 läggningsmönster som gör det
enkelt att skapa ett fantastiskt golv, och
dessutom är det enkelt att beställa.
Med Designers’ Choice har detta
blivit verklighet, en kollektion med

115 förvalda golvkombinationer över
18 olika läggningsmönster. De bästa
kombinationerna för att framhäva både
läggningsmönster och golvprodukterna.
Med denna kollektion vill Amtico ge sina
kunder möjlighet att skapa unika och
spännande golv på ett enkelt och smidigt
sätt.
Hitta din kombination och beställ med
hjälp av en enda kod. Läs mer om vår
Designers’ Choice kollektion på amtico.se

Amtico Cirro – en PVC-fri golvkollektion
Cirro kombinerar slittålighet och design
med exceptionell prestanda och låga produktutsläpp möter kollektionen strikta
krav hälsa och välbefinnande.
Tack vare Amticos gedigna tillverkningsexpertis kan de erbjuda en PVC-fri
produkt med låg miljöpåverkan och låga
utsläpp, med samma höga kvalitet och
goda funktion som alla andra kollektioner
från Amtico.
Golven i Cirro kollektionen har god
motståndskraft mot märken och repor
och är enkla att underhålla och rengöra,
även i känsliga, högtrafikerade områden.

Den klara, matta ytan förmedlar en så
naturtrogen känsla som möjligt och
tydliggör detaljerna i designen och är
samtidigt mycket slitstark. Man har
på så sätt möjlighet att använda en
miljömedveten produkt i exklusiv design,
utan att för den skull göra avkall på
egenskaper som tålighet och enkel skötsel.
Amtico Cirro är bland annat bedömd
i SundaHus Miljödata. Kollektionen är
registrerad på bastaonline och bedömd i
Byggvarubedömningen.
För mer information om kollektionen
besök amtico.se.
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