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Nyheter

Nytt hos oss:
   Amtico Form 

Ledare

Oliver Kluge
European Sales &  
Marketing Director

Det har gått några veckor 
sedan vi lanserade 
vår allra första egna 
textilkollektion. Vi är 
mycket glada över alla 
positiva kommentarer 
från våra kunder – tack 
för ert förtroende! 

Vi har under som maren 
adderat ytterligare en 
kollektion till vår portfölj. 
Amtico Form är en 
kollektion med naturliga, 
genuina ytor och ett 
robust slitskikt på 0,7 
mm, ett trevligt tillskott till 
vårt premiumsegment. 
Vi är ledande inom detta 
segment och nu kan vi 
utöver Amtico Signature 
också erbjuda ytterligare 
ett tilltalande alternativ – 
Amtico Form.

Alla i Amtico-teamet 
vill mer än gärna visa 
upp våra nyheter och 
bistå med rådgivning. 
Jag önskar er mycket 
nöje med våra nya 
kollektioner och lycka 
till med alla era projekt. 
Fler produktnyheter är 
att vänta de närmaste 
månaderna, så det finns 
mycket att se fram emot 
med Amtico Unlimited 
nummer #5.

Hälsningar
Oliver Kluge

  Fler 
nyheter
    2017

Amtico Form är uppdelat i tre 
produktkategorier: Artisan Emboss 
Wood, Natural Wood Grain Emboss 
och Contemporary Ceramics.

Vad är Amtico Form?

Amtico Form är den perfekta kollek-
tionen unika golv, lämpade för dagens 
olika arbetsplatser och livsstilar. Det 
starka slitskiktet på 0,7 mm erbjuder 
inte bara långvarigt skydd och den 
kraftiga strukturen ger dessutom en 
naturlig och  autentisk look.

Kollektionen består av totalt 22 
trämönster med 2 olika ytor samt 6 
moderna stenmönster.

Den hantverkspräglade designen 
har en naturlig och autentisk look. 
Trämönsterna är uppdelade i två 
kollektioner, Natural Wood Grain 
med sina 10 designer finns i två olika 
storlekar. Som stora plank i 235x1505 
mm och 177,8x1220,4 mm. Den andra 
kollektionen, Artisan Emboss Wood, 
med sina 12 olika trämönster i storlek 
152,4x914,4 mm. I denna kollektionen 
erbjuder vi också 6 designer i det så 
trendiga fiskbensmönstret, i storlek 
228,6x76,2 mm. 

Den kraftiga präglingen och  ådringen 
ger ytan ett mycket realistiskt 
utseende.

Det går att hitta något för alla rum i 
denna mångsidiga kollektion.

Stillsamt och svalt, elegant och 
enkelt – stenmönster med klinkerlook 
är fortfarande ett populärt golvval. 
De subtila färgskiftningarna får de 
6  moderna stenmönstrerna att se ut 
som äkta stengolv. Contemporary 
Ceramic kollektionen finns i storlek 
304,8x609,6 mm.

Söker du trä- och stengolv som ser 
så naturtrogna ut som möjligt, då är 
Amtico Form det rätta valet för dig!

Kontakta gärna oss på 
+46 (0) 8 584 233 24 så 
svarar vi på dina frågor.

Det kraftigt strukturerade 
och genuina slitskiktet 
gör Amtico Form till det 
perfekta tillskottet till 
premiumsegmentet.
Oliver Kluge
European Sales & Marketing Director

Bureau Oak / Artisan Emboss Wod



 

Designers’ Choice

Basket Weave

De varierade strukturerna hos 
våra olika designer ger mönster 
av elegans till varje rum.
Lorna Williams
Head of Product Design and Creative 
Branding

En tidlös klassiker blir ännu mer elegant 
genom det sofistikerade arrange-
manget av plankor och plattor. Genom 
konstfull tillskärning i väl avvägda 
proportioner går det att skapa  mönster 
både av enfärgat traditionellt snitt 
och av mer färgstark och dramatisk 
 karaktär.

Vi har tagit Designers’ Choice ett steg 
vidare i och med Endless Possibilities. 

Särskilda miljöer kan innebära särskilda 
krav, och därför ger vi våra kunder möjlighet 

att själva släppa loss sin kreativitet. Välj 
det läggningsmönster du gillar bäst från 

Designers’ Choice och experimentera med 
den färg- och produktmix som Signature-

kollektionen har att erbjuda för att skapa ditt 
alldeles egna Amtico-golv – möjligheterna 

är oändliga!

Designers’ Choice är en kollektion med 84 vackra 
produkt kombinationer som tagits fram av Amticos eget 
designteam. Den består av fördefinierade kombinationer 
i 14 fina läggnings mönster som gör det enkelt att skapa 
slående vackra golv. Samtliga läggningsmönster är 
fullständigt definierade och kan kapas till omgående. 
Det innebär att varje design enkelt kan beställas genom 
att uppge en enda kod.

Designer’s 
Choice & Endless  
Possibilities
Designergolv är en av många möjligheter att introducera 
stil och kvalitet i det offentliga rummet. Oavsett om målet 
är ett neutralt underlag eller en mer särpräglad design är 
läggningsmönsterna vägen till individuell formgivning. I ett 
så mångsidigt golvsortiment är ett reducerat urval och 
ett lätt förståeligt system stora fördelar som gör att man 
snabbt och enkelt kan bestämma sig.

Det är därför Amtico har tagit fram Designers’ Choice och 
Endless Possibilities. Det handlar om ett urval läggnings-
mönster utformade av vårt eget designteam som hjälper 
dig att välja rätt golv. Våra designförslag består av produk-
ter ur premiumkollektionen Signature som tillverkas vid vår 
fabrik i Storbritannien.

Hitta rätt design för ditt projekt. Hämta 
inspiration från vår Designers’ Choice- 
broschyr eller använd Amticos Room 
Visualiser på amtico.se – där kan du direkt 
se hur dina val fungerar i olika miljöer.

Raven
DC103

Skapad med:
Quill Kohl

Vintage
DC102

Skapad med:
Lime Washed Wood

Lustre
DC104
 
Skapad med:
Pearl Wash Wood
Patina Vapour

Limerick
DC101

Skapad med:
Parisian Pine

76,2 mm304,8 mm

114,3 mm

Beautiful.
Defined.

Original.

Perfekt för: detaljhandel, hotell, fritidsanläggningar, vardagsrum



Plats:
Bad Wiessee, Tyskland

Segment:
Healthcare 

Produkt &  
Läggningsmönster:
Golden Oak, Stripwood 
Oiled Teak, Stripwood Paris, 
specialtillskuret

Det lades 2 400 kvadratmeter Gol-
den Oak i restaurangen i hus C och i 
rummen i hus E. Det nyrenoverade 
gymmet har blivit något alldeles sär-
skilt, där användes 500 kvadratmeter 
Oiled Teak.

Man valde Amtico för att ge lokaler-
na en förstklassig och unik känsla och 
man kompletterade dessutom inred-
ningen med en löparbana specialgjord 
för den namnkunniga kliniken. Banan 
är ungefär 70 meter lång och löper 
genom flera rum i gymmet. Det blå 
mönstret Paris skars till speciellt för 
detta ändamål.

För kantlinjer och numrering valde 
man Pure Plain White i måttbeställda 
listformat. Kombinationen av djupblått 
och vitt skapar sköna kontraster, en 
utmanande miljö och ger löparbanan 
en perfekt inramning.

För mer information besök  
amtico.se.

Medical Park St. Hubertus är en specia-
listklinik som bland annat fokuserar på 
ortopedi och sportmedicin. St. Hubertus 
är den rehabklinik som många tyska 
idrottsförbund föredrar att anlita, bland 
dem finns friidrotts- och skidförbundet. 
Den exklusiva specialistkliniken ligger i 
Bad Wiessee, vid Tegernsee-sjöns vack-
ra strand.

Under den pågående renoveringen 
valde man att lägga nya golv från 
Amtico tack vare de många valmöjlig-
heterna och den höga kvaliteten. För 
att ge patienterna, som inte alltför säl-
lan är framstående idrottspersonlig-
heter, en elegant och rofylld miljö för 
återhämtning valde St. Hubertus att 
lägga totalt 3 000 kvadratmeter golv 
ur Signature-kollektionen.

  Specialbeställt 
för Medical Park.

-golv för hög fottrafik, 
lång hållbarhet och 

enkelt underhåll.

kraftigt ytskikt, perfekt 
för högtrafikerade 

områden.

1 mm

 specialgjord 
löparbana.

70 m 
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