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Ledare

Madelene Persson
Marketing Coordinator 
Scandinavia & Baltic 
States

Jag vill börja med att tacka alla 
kunder för de här första 
månaderna på året. Det har varit 
så kul och spännande! Jag har 
fått se en massa spännande 
projekt och jag hopps att det 
fortsätter i den takten framöver. 

Vi har precis kommit hem från 
arkitektmässan Architect@Work, i 
Köpenhamn. Ett lyckat och 
spännande event. Här tog vi 
chansen att visa upp vår PVC-fria 
golvkollektion - Amtico Cirro. 
Denna kollektionen är framtagen 
för att minimera påverkan på 
mijö och hälsa. Läs mer om 
Amtico Cirro här till höger. 

Amtico Signature, kollektionen 
med 163 produkter gör det möjligt 
för dig att vara kreativ och hitta 
din unika kombination. Välj en 
eller flera produkter och 
kombinera med ett av våra 
många läggningsmönster. Eller 
varför inte välja en färdig 
kombination från vår Designers’ 
Choice kollektion. Amtico 
Signature gör det möjligt att hitta 
hitta ett golv för just ditt kom-
mersiella projekt, stort som litet.

I början på året startade vi ett 
LinkedIn konto för Amtico 
Scandinvaien där då kan följa de 
senaste nyheter här på Amtico. 
Glöm inte att gå in och följ oss!

Hälsningar
Madelene Persson

Våren
 är i 

luften!

Amtico Cirro - En PVC-fri 
golvkollektion

Cirro är en högkvalitativ kollektion 
med designgolv som tagits fram för 
att minimera påverkan på miljö och 
hälsa. Cirro är moderna och framt-
idssäkrade golv, fria från skadliga 
ämnen, och uppfyller de strikta krav 
som gäller för hälso- och sjukvård, 
skolor, butiksmiljöer och kontor.

Denna omfattar 20 stilfulla designer, 
som till största delen har valts ut från 
vår existerande premiumkollektion 

Signature. Dessa har formgetts av våra 
designers i Storbritannien och tillver-
kas också i vår fabrik.

Precis som övriga tåliga golv från 
Amtico har Cirrokollektionen utfor-
mats med branschens mest 
avancerade system. Vårt världsledan-
de Multiple Performance System gör 
golven behagliga att gå på och mycket 
slitstarka. Det ger våra golv överlägsen 
livslängd, utan att funktion eller 
utseende försämras.

För mer information besök amtico.se.

 Vackert
 Tåligt
Säkert 
  Cirro

Amtico Scandinavia 
finns på LinkedIn!
Du har väl inte missat att vi har ett 
LinkedIn konto för Amtico Skandi-
navien. Här kommer du att kunna ta 
del av den senaste information om 
Amtico och våra senaste projekt. 
Glöm inte att gå in gilla, dela och följ.

Följ oss på Amtico Scandinavia.

Blue Angel
”Blue Angel är en väletablerad tysk 
miljömärkning för produkter och 
tjänster som uppfyller höga miljök-
rav. För att uppfylla märkningskrite-
rierna har hela livscykeln för Cirro 
genomgått en oberoende gransk-
ning, och kollektionen har konstate-
rats vara säker för miljön.”

Eco Label
Österrikes Eco Label tilldelas pro-
dukter som uppfyller stränga miljö-
krav: de får inte innehålla några 
giftiga, cancerframkallande eller 
miljöfarliga kemikalier, och de får 
inte överskrida gränsvärdena för 
lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC).

M1
Amtico Cirro-kollektionen är M1 
klassificerad och certifierad som 
mycket lågemitterande byggmate-
rial enligt Building information 
Foundation (RTS), och är publicerad 
på www.m1.rts.fi

Basta
”Amtico Cirro är registrerad på 
bastaonline som är ett vetenskap-
ligt baserat miljöbedömningssys-
tem för byggprodukter med syfte 
att fasa ut särskilt farliga ämnen 
från bygg och anläggningsproduk-
ter för trygga materialval mot ett 
giftfritt byggande. Basta online är 
öppen och sökbar för alla.”

Sunda Hus
Amtico Cirro är bedömd i Sunda-
Hus. SundaHus Miljödata är ett 
miljöbedömningssystem för bygg-
produkter/material med syfte att 
fasa ut farlig ämnen i byggindustrin. 
Sunda Hus är ett miljökonsultföre-
tag.

Byggvarubedömningen
Amtico Cirro är bedömd i Bygg-
varubedömningen. Byggvarube-
dömningen gör miljöbedömningar 
av byggprodukter för utfasning av 
farliga ämnen i byggindustrin, och 
är en icke vinstdrivande organisa-
tion om ägs av ett antal ledande 
aktörer i bygg- anläggnings- och 
fastighetsbranschen

Ackrediteringar



 

Vår flaggskepskollektion med förstklassiga 
trämönster, stenmönster och abstrakta mönster. 
163 extraordinära produkter med total tjocklek på 
2,5 mm och ett slitskikt på 1 mm.

Amtico Signature är en sofistikerad kollektion 
med stor variation och oändliga möjligheter till att 
vara kreativ. En kollektion som passar alla typer 
av kommersiella miljöer, allt från det lilla kontoret 
till de riktigt stora projekten.

Alla produkter från Amtico Signature kollek-
tionen levereras nu med Quantum Guard 
Elite  yt behandling. Vår PUR-lack Quantum 
Guard® ytbehandling tillsammans med vår nya 
avancerade teknik för tillverkning av slitskiktet 
utgör tillsammans Quantum Guard Elite . 
Med denna nya anvancerade teknik blir Amtico 
Signature mer reptålig än tidigare och ger pro-
dukten mycket låga emissioner som bidrar till 
förbättrat inneklimat.

Läggningsmönster ska fungera som startskottet 
för kreativitet, ett ramverk som ger dig utrymme 
att experimentera med produkter, läggnings-
mönster och storlekar på plattor och plankor som 
gör det möjligt att skapa alldeles extraordinära 
golv. Varje läggningsmönster är skapat genom 

sam arbete och engagemang för att hitta mönster 
och kombinationer för att passa i unika kommer-
siella miljöer. 

Kollektionen är M1-klassificerad och det betyder 
att den är certifierad som mycket lågemitterande 
byggmaterial enligt Building Information Founda-
tion (RTS). Mer information om detta finns att hitta 
på www.m1.rts.fi.

Amtico Acoustic har en högeffektiv stegljudsdäm-
pande baksida och finns tillgänglig till alla våra 
standardstorlekar av plattor och plankor i vår 
Signaturekollektion. 

Amtico Acoustic förbättrar de akustiska egen-
skaperna hos LVT-plattan för stegljud med upp 
till 18dB samt ger en förhöjd gångkomfort. Genom 
Amtico Acoustic erbjuder vi ytterligare prestanda 
och användningsområden att addera till den 
design, kvalitet och slittålighet som känneteckar 
alla Amticos produkter.

För mer information besök amtico.se.

Designers’ Choice är en kollektion med 115 
vackra läggningsmönster som skapats av 
Amticos designteam. En kollektion med 
fördefinierade och användningsklara 
kombinationer i 18 läggningsmönster. 
Med utvalda produktkombinationer 
från Amtico Signature kollektionen kan 
du nu enkelt välj en unikt golv till ditt 
kommande projekt.

Amtico Signature 
  – Din möjlighet
  att vara kreativ.

Golvåtervinning
Amtico är anslutet till Golvbranschens golvåter-
vinning, vilket är ett branschomspännande system 
för återtagande av installationsspill. Systemet 
bygger på att entreprenörerna samlar in spillet i 
speciella säckar som de sedan skickas till Ronneby 
med Grön retur. Det innebär att transportörer med 
ledig plats hämtar upp materialet, genom det fylls 
tomma platser på befintliga bilar. På så vis minskas 
utsläpp från transporter utan last. Man kan räkna 
med att en lastbil släpper ut i genomsnitt 0,1 kilo 
CO

2
/km och ton insamlat spillmaterial. Genom att 

varje återvunnet kilo plastgolv sparar cirka två kilo 
CO2 i produktionen, så är detta ett bra sätt att möta 
en hållbar utveckling.

Som föreskrivare kan du med fördel skriva in i 
underlaget för projektet att golvspill skall återvin-
nas genom GBR:s golvåtervinning.

GBR har även en årlig tävling med fina priser för de 
entreprenörer som återvinner mest samt de som 
har bäst kvalitet på golvspillet (dvs. inget annat 
skräp i säckarna). Totalt återvinns idag över 300 
ton per år genom återvinningen. Det finns stor 
potential till att öka mängden återvunnet material. 
Tack vare att återvinningen är kostnadsfri för 
anslutna  entreprenörer slipper man kostnader för 
deponi.

Golvåtervinningen är ett mycket bra initiativ ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Vi har hittills inte tagit hem 
något spillmaterial till vår fabrik i England, mest 
beroende på att vi inte varit anslutna så länge och 
därmed inte fått in tillräckligt mycket spill ännu, 
men för en löpande dialog med fabriken om detta. 
Även om spillet inte kan återvinnas i nya golvpro-
dukter så kan det återvinnas till andra typer av 
plastprodukter. En orsak till att visst material inte 
återvinns i nya golvprodukter kan vara att äldre 
material har exempelvis typer av mjukgörare som 
vi inte vill ha i nya produkter, berättar Peter Lind-
ström, Technical Service Manager Scandinavia & 
Baltic States.

Peter Lindström
Technical Services Manager 
Scandinavia & Baltic States
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Retail 

Produkt &  
Läggningsmönster:
DC127 Sanctuary, Pleat

Twilfit valde denna ljusa och fräscha 
kombination, DC127 Sanctuary, med en 
kombination av Equator Flow, Kura Kala 
och Basilica Salt.

För mer information besök  
amtico.se.

Designers’ Choice är en kollektionen 
med 115 fördefinerade kombinationer av 
noga utvalda produkter från Signature 
kollektionen i 18 olika läggningsmönster. 
Detta är en kollektion som skapats för att 
göra det enkelt för Amticos kunder att 
hitta något unikt och spännande golv.

PLEAT – Ett mönster av enkel elegans, 
förhöjd av exakta vinklar och balanse-
rad design. Struktur och ådring i en och 
fler färgade läggningsmönster framhävs 
av detaljer och moderna färger i fantasi-
fulla kombinationer. DC127 Sancturay är 
ljus, fräsch och vacker, detta mångsidiga 
mönster blir elegant och fridfullt.

tåliga, hållbara och
enkla att sköta.

hållbart slitskikt, perfekt
för kraftigt trafikerade

områden.

1 mm

Vinylgolv

amtico.se

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

Designers’ Choice
  i en butik i Stockholm

“Twilfit butiken på Drottninggatan 
i Stockholm renoverades under 
våren 2018 enligt deras nya 
Flagship-store koncept. Till 
detta koncept har Twilfit valt 
en kombination från Amticos 
Designers’ Choice kollektion.”


