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Efter lite välförtjänt vila över jul 
och nyår är vi nu i full gång igen, 
laddade för en massa spännande 
projekt och händelser under det 
kommande året. Vi startade året 
med att lansera Spacia Parquet, 
en kollektion med utvalda 
designer från vår befintliga 
Spacia kollektion i ett 
fiskbensmönster i två olika 
storlekar.

Vi har gjort lite förändringar på 
hemsidan amtico.se för att göra 
det enklare för dig som 
användare att hitta det du söker. 
Få en bättre översikt över våra 
läggningsmönster och med hjälp 
av vårt verktyg Room Visualiser 
kan du själva mixa och matcha 
tills du hittar den kombination 
som passar dig bäst. Fler mindre 
ändringar kommer att ske under 
året för att du skall känna att 
saker skall kännas nytt, fräscht 
och intressant.

I maj kommer vi att ställa ut på 
Architect@Work. Vi är i full gång 
med planeringen av denna arkitekt
mässa, den 1617 maj finns vi på 
plats på Forum i Köpen hamn. Jag 
hoppas att vi ses där!

I början av året startade vi ett 
LinkedIn konto för Amtico Skandi
navien. Ett enkelt sätt att få de 
senaste nyheter från Amtico.

Hälsningar
Madelene Persson

Nytt år,
nya

projekt!

I skandinavien är vi uppvuxna med 
detta traditionella golvmönster, ett 
mönster som funnits i alla tider. Nu har 
det fått en uppsving igen och det är 
lätt förstå varför detta mönster har 
blivit så trendigt under senare tid. De 
är vackra, mångsidiga och passar i så 
många olika typer av miljöer inte bara 
i hemmiljö utan även i många olika 
kommersiella miljöer. 

Vårt designteam har valt ut 12 färger 
från våra trädesigner i Spacia 
 kollektionen, allt mellan klassiska 

ek toner till de trendiga gråa nyan
serna. Dessa är noga utvalda för att 
passa många olika typer av kommer
siella miljöer, allt från kontor, hotell till 
större statliga byggnader.

Spacia Parquet finns tillgänglig i två 
olika storlekar, en mindre som är 76,2 x 
228,6 mm och en lite störrre som är 
101,6 x 457,2 mm.

För mer information kontakta oss på 
0858423324 eller skicka oss ett mail 
på info@amtico.se

Olika skalor ändrar utseendet 
på ett ögonblick. Small Parquet 
har rörelse och variation, medan 
Large Parquet känns mjukare i 
sin framtoning.
Sarah Escott, Laying Patterns Designer

  Spacia
Parquet

2 storlekar, 12 designer

Amtico Scandinavia 
finns nu på LinkedIn!
Vi har startat ett LinkedIn konto för 
Amtico Skandinavien. Här kommer 
du att kunna ta del av den senaste 
informationen om Amtico och våra 
senaste projekt. Glöm inte att gå in 
gilla, dela och följ.

Följ oss på Amtico Scandinavia.



 

Amtico Access kollektion är sär
skilt anpassad för snabb installa tion 
utan permanentlimning. Genom att 
använda fixeringslim kan plattorna 
lätt tas bort och ersättas. Amtico 
Access har ett 0,55 mm hållbart 
slitskikt och utmärkta akustuska 
egenskaper. 

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.

Färg och textur ger förstås en struktur 
åt själva inredningen, väggar, golv 
och tak bör hållas enhetliga och väl 
belysta. Men det är inte allt. Det är hur 
golvets installation, underhåll och 
prestanda lämpar sig för själva 
inramningen.

Amtico Access är en kollektion med 
eleganta LVTgolv, perfekt anpassade 
för till exempel kommersiella miljöer 
som detajhandel, sjukvård, kontor och 
hotell. Andra kommersiella miljöer. 

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.

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 fiber
baserad 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 
tröskelstrips.

Amtico Carpet kollektionen 
bygger i stor utsträckning på 
våra LVTkollektioner och därmed 
har vi skapat en integrerad 
lösning för inredning av alla 
typer av kommersiella miljöer. 

Textilkollektionen kombinerar vår 
designskicklighet och tillverknings
expertis som resulterar i inspirerade, 
mångsidiga och prak tiska golv lös
ningar.

Amtico Carpet kollektionen skapar 
textur, finish och med sin palett 
komplet teras färger och skapar 
effekt fulla övergångar och mötes
punkter i “multiuse” miljöer vilket gör 
dem enkla att anpassa och kombin
era i en mängd olika kommersiella 
segment och miljöer.

 Kombinera
kollektionerna
   Access och
   Carpet.

Kombinera två designer, som på bilden här nedan där kombinationen mellan Winter Oak och Frosted Oak 
från Amtico Access kollektionen skapar ett naturligt gångstråk genom det öppna kontorslandskapet. 

Här på bilden nedan ser vi kombinationen av Shibori 
Jasmine från Amtico Access kollektionen och Network 
Stone från textilkollektionen Capital.

Kombinationen mellan hårda och mjuka golv ger struktur 
och skapar variation.



Plats:
Krefeld, Tyskland

Segment:
Healthcare 

Produkt &  
Läggningsmönster:
DC128 Bistro, Pleat

 Pleat. Detta är ett mönster vars enkla 
skönhet och välbalanserade design 
framhävs av de precisa linjerna.

Struktur och ådring ger dekorativ 
detaljrikedom och erbjuder modern 
färgsättning i fantasifulla kombinatio
ner. När det gäller Bistro handlar det 
om en spännande blandning av 
 Natural Limed Wood, Lime Washed 
Wood och Blonde Oak som tillsammans 
skapar en häpnads väckande och tren
dig balans.

Golvet ger lokalerna en verkligt 
exklusiv touch som definitivt tillför 
 kliniken något alldeles extra.

För mer information besök  
amtico.se.

Inom vården prioriteras både estetik och 
hygien mycket högt. Designgolv från 
Amtico uppfyller bägge dessa krav till 
fullo. Dels ger det både patienter och 
vårdpersonal en riktig feelgoodkänsla, 
för det andra är golven mycket lättsköt
ta, vilket är fullständigt ovärderligt inom 
just vårdsektorn.

Dessa egenskaper gjorde att man 
valde ett golv från Amtico till läkarklini
ken för allmänmedicin och kardiologi i 
Krefeld, Tyskland.

För att ge kliniken en alldeles spe
ciell karaktär valde man ett golv ur 
Designers’ Choiceserien, en del av 
premiumkollektionen Signature. 
370 kvadratmeter lades in av golvet 
DC128 Bistro i läggningsmönstret 

tåliga, hållbara och
enkla att sköta.

hållbart slitskikt, perfekt
för kraftigt trafikerade

områden.

1 mm

370 m2 

Vinylgolv

amtico.se

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

Designers’ Choice
  på en läkarklinik

 i läggningsmönstret 
Pleat.


