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Sedan lanseringen av vår 
första Amtico Spacia-
kollektion 2006 har mycket 
hänt. Den nya och därmed 
7:e kollektionen står nu i 
startgroparna. Från de 
ursprungliga 16 färgerna 
i endast ett format har 
Amtico Spacia utvecklats 
till en bred kollektion med 
104 färger i flera olika 
storlekar.
Vi önskar och hoppas 
att vår nya kollektion blir 
lika framgångsrik som 
föregångarna och precis 
som de blir en storsäljare i 
mellansegmentet LVT-golv 
med ett slitskikt på 0,55 
mm.

Även den nya, mattare 
PUR-behandlingen, 
Quantum Gard, harmoni-
serar perfekt med den 
naturtrogna och exklusiva 
designen.

Mina personliga favoriter 
i den nya kollektionen är 
designerna Drift Pine och 
Blackened Spa Wood, både 
i det stora plankformatet 
och Herringbone 
läggnings mönstret. Vår 
produktion i Coventry 
(Storbritannien) arbetar 
sedan några månader 
för fullt med tillverkningen 
av de nya produkterna. 
Sammanlagt väntar nu 
48 trä-, 27 sten- och 29 
abstrakta varianter på dina 
kreativa idéer.
Hela vårt team ser fram 
emot att få presentera vår 
nya Spacia-kollektion för 
dig under de kommande 
veckorna samt att planera 
och genomföra projekt 
tillsammans med dig.

Hälsningar
Madelene Persson

Nya
Spacia

Kollek -
tionen

Amtico Spacia-kollektionen består
av 104 trä-, sten- och abstrakta
mönster.

Amticos hela suveräna designexper-
tis i en enda, tålig och kompakt kollek-
tion. Det är principen för den större 
och bredare Spacia-kollektionen från 
Amtico. Från slutet av september 2017 
finns det 29 nya färger samt en palett 
med 6 nya läggningsmönster. Den 
nya, mångsidiga kollektionen består 
av sammanlagt 104 unika produkter 
med trä-, sten- och abstrakta mön-
ster.

Dessa har formgetts och tagits fram 
av våra designers i Storbritannien och 
tillverkas också där. Med Amtico 
Spacia drar våra kunder fördel av 
kvaliteten, noggrannheten och den 
tekniska kompetensen hos ett brittiskt 
traditionsmärke. Till höjdpunkterna i 
kollektionen hör nya Rustic Grains 
med trämönster samt den nya 
 moderna designen som efterliknar ett 
betonggolv.

Amtico Spacia är svaret på de höga 
och komplexa kraven på olika typer 
av projekt i kommersiell miljö. Produk-
terna har en total tjocklek på 2,5 mm 
med ett slitskikt på 0,55 mm.

Tack vare den höga slitstyrkan är 
produkten särskilt lämplig för använd-
ning i utrymmen med hög fottrafik. 
Därför är Spacia speciellt lämpad för 
kontor, hotell, fritid, i skolor och butiker 
samt inom hälso- och sjukvård.
För mer information om vår
Spacia-kollektion, kontakta
oss på 08-584 233 24

Mina personliga favoriter i den nya kollektionen är 
designerna Drift Pine och Blackened Spa Wood.
Madelene Persson
Marketing Coordinator Scandinavia & Baltic States
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       Simply 
  Spacia
   
Den enkla vägen till exklusiva golv.



 

Amtico Spacia

Rustic Grains
En av höjdpunkterna i kollektioen är 
nya Rustic Grains. 

De naturliga designerna på Rustic 
Grains har en rustik och modern 
känsla och passar utmärkt i de flesta 
kommersiella miljöer där fottrafiken 
är hög. I palletterna Cool, Neutral och 
Dark Wood hittar du enkelt flera 
favoriter. Oavsett om du väljer en eller 
kombinerar flera stycken tillsammans 
med något av våra nya läggnings-
mönster får du en unik design.

För mer information besök  
amtico.se.
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Wood

6
nya trämönster, i två 

plankstorlekar:

101,6 x 914,4 mm

184,2 x 1.219,2 mm



 

4
nya stenmönster, i fyra plattstorlekar:

304,8 x 304,8 mm

457,2 x 457,2 mm

304,8 x 457,2 mm

Ny 609,6 x 914,4 mm

Plaza

Concrete

Monument

Concrete

Gallery

Concrete

Century

Concrete

Rustic Concretes
Den andra höjdpunkten är de moderna 
grå stenmönsterna med betongdesignen.

Vår nya kollektion Concrete lyfter 
industri interiörer till en ny nivå och 
undviker på så vis svårigheterna med 
gjutna betong ytor – till fördel för golv som 
är lätta att lägga och som är lätta att 
underhålla.

För mer information besök  
amtico.se.

Nya
produkter

Betongdesignen från Spacia erbjuder ett brett 
färgspektrum, från ljusa och klara till varmare toner.
Karen Quarterman
product design manager

Amtico Spacia



 

Amtico Spacia

Stellar & Skye
Som en av de två innovativa och abstrakta 

mönsterdesignerna i nya designerna i 

kollektionen, leker Stellars subtila geometri 

med ljus och skugga och skapar på så 

sätt rörelse. Detta förmedlar en nästan 

gränslös precision av flytande dynamik 

och textur i ett rum.

Den andra, nya abstrakta designen, Skye, 

ger en mjuk textiltextur i toner som för 

tankarna till keramik. Kombinera Skye 

med Stellar för att skapa en kontrast, eller 

använd dem var för sig för ett enkelt och 

harmoniskt utseende.

För mer information kontakta oss på 
08-58423324 eller skicka oss ett mail på 
info@amtico.se.

9
nya färger, i tre storlekar:

101,6 x 914,4 mm

Ny 228,6 x 914,4 mm

304,8 x 457,2 mm

Produkten Skye i storleken 304,8 x 457,2 mm bör 

alltid läggas i Brick (längsgående halvförband) 

eller i Broken Bond (tvärgående halvförband). 

För att få en jämn design som möjligt 

rekommenderar vi att lägga den mörka änden 

på en platta mot en ljus ände.

Stellar Ash

StellarTaupe

Stellar Grey

Stellar Smoke

Stellar Bronze

Stellar Black

Skye Filter

Skye Shade

Skye Tint

Nya
produkter



 

Till det redan existerande sortimentet 
av LVT-golv och textilplattor intro-
ducerar Amtico nu också en PVC-fri 
kollektion vid namn Cirro. 

 Denna omfattar 20 stilfulla designer, 
som till största delen har valts ut från 
vår existerande premiumkollektion 
Signature. Kollektionen har utökats 
med 2 färger som designats exklusivt 
för Amtico Cirro. Dessa har formgetts 
av våra designers i Storbritannien och 
tillverkas också i vår fabrik.

Amtico Cirro 
– PVC-fri golvkollektion

 Vackert
Tåligt
  Säkert
 Cirro

De 20 designerna har ett 

slitskikt på 0,55 mm och en total 

tjocklek på 2,5 mm. Cirro finns i 

16 trä-, 2 sten- och 2 abstrakta 

mönster

Vid utvecklingen av Cirro stod 
visionen om en produkt som kom-
binerar skönhet och hållbarhet i 
centrum. 

Resultatet har blivit ett sortiment av 
tåliga plankor och plattor som tack 
vare sin matta yta förmedlar en så 
naturtrogen känsla som möjligt. 
Kunderna 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.

För mer information besök  
amtico.se.

Ackrediteringar

Amtico Cirro är bedömd i 
SundaHus. SundaHus Miljödata 
är ett miljöbedömningssystem 

för byggprodukter/material med 
syfte att fasa ut farliga ämnen i 
byggindustrin. Sunda Hus är ett 

miljökonsultföretag.

Blue Angel är en väletablerad 
tysk miljömärkning för produkter 

och tjänster som uppfyller 
höga miljökrav. För att uppfylla 
märkningskriterierna har hela 
livscykeln för Cirro genomgått 
en oberoende granskning, och 

kollektionen har konsta terats vara 
säker för miljön.

Amtico Cirro är registrerat 
på bastaonline som är 

ett vetenskapligt baserat 
miljöbedömningssystem för 

byggprodukter med syfte att fasa 
ut särskilt farliga ämnen från bygg- 

och anläggningsprodukter för 
trygga materialval mot ett giftfritt 
byggande. Basta online är öppen 

och sökbar för alla.

Österrikes Eco Label tilldelas 
produkter som uppfyller stränga 

miljökrav: de får inte innehålla 
några giftiga, cancerframkallande 
eller miljöfarliga kemikalier, och de 
får inte överskrida gränsvärdena 

för lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC).

Amtico Cirro är bedömd i Byggva-
rubedömningen. Byggvarubedöm-
ningen gör miljöbedömningar av 

byggprodukter för utfasning av far-
liga ämnen i byggindustrin, och är 
en icke vinstdrivande organisation 

om ägs av ett antal ledande aktörer 
i bygg- anläggnings- och fastig-

hetsbranschen.

Amtico Cirro-kollektionen är M1 
klassificerad och certifierad som 

mycket lågemitterande bygg-
material enligt Building information 
Foundation (RTS), och publicerat på 

www.m1.rts.fi 



 

Vi på Amtico är stolta över att vara den första 
golvtillverkaren i Storbritannien som är certifierad 
enligt den nya miljöstandarden ISO 14001:2015.

I nära samarbete med Coventry City Councel (Cov-
entrys kommunfullmäktige) har Amtico utvecklat sin 
redan sedan tidigare stränga policy på områdena 
hållbarhet, miljöanpassning och processförbättring 
– allt för att uppfylla de nya reglerna i enlighet med 
British Standards Institution (BSI).

Den nya standarden 14001 kräver att organisationer 
ska identifiera interna såväl som externa aspekter 
som är relevanta för organisationen och dess 
intressenter, samt utarbeta processer och planer för 
att uppfylla dessa krav.

Hänsyn måste även tas till följderna av införskaffan-
det av varor och tjänster, design- och produktion-
sprocesserna och leverans av varor och tjänster, 
inklusive återvinningen efter avslutad användning.

Ett team av medarbetare från hela företaget, som 
får hjälp av en intern manager för miljö, hälsa och 
säkerhet (HSE), ansvarar för att miljödirektiven 
uppnås, implementeras och följs.

Transparens, trovärdighet och kontinuerlig vidare-
utveckling är speciellt viktigt för det växande antal 
kunder som uppskattar etiska regler och är redan nu 
en del av Amticos policy.

I förbättringarna hos Amtico i syfte att uppfylla den 
nya standarden, ingår investeringar i en ny värme-
panna för att förbättra ångproduktionen och 
 minska gasanvändningen, förbättrad belysning 
samt att ett nytt företag anlitas för avfallsåter-
vinning.

Den nya standaren nåddes långt före deadline i 
september 2018, något som särskilt gläder Jayne 
Woodhouse, Amticos HSE-manager:

Nyheter

Amtico uppfyller 
redan nu den nya 
ISO-standarden

För mer information besök amtico.se.

14001:2015-ackrediteringen innebär ett 
bevis för engagemanget, hängivenheten 
och det hårda arbete som vårt team och 
våra kollegor i organisationen har stått 
för. Det visar också vårt engagemang 
för miljön, för våra kollegor, det lokala 
samhället och framtiden.
Jayne Woodhouse
HSE-manager

Sanctuary Oak

Lake Slate Linear GraphiteExposed Concrete Linear Chalk

Aged Oak

Dorset Oak Farmhouse Oak

Salted Oak Wild Walnut

Reclaimed Oak Washed Teak

Parisian Pine Classic Walnut

Oiled Pine Fused Birch

Chalked Pine Wenge Wood

Applewood Teak

Amtico Cirro Kollektionen
Cirro är en golvkollektion med tåliga PVC-fria golv med tydliga mönster. 

20 designer totalt, varav 16 trä-, 2 sten-, och 2 abstrakta mönster. Totalt 
tjocklek på 2,5 mm och 0,55 mm slitskikt.

Trä

Sten Abstrakt



Plats:
Deggendorf, Tyskland

Segment:
Healthcare 

Produkt &  
Läggningsmönster:
Golden Oak, Stripwood

av minimalism och modernitet, medan 
de gyllene färgtonerna ger en 
 inbjudande och trevlig atmosfär.

I den öppna, ljusa receptionen 
 valdes plankorna XL-format lagt med 
läggningsmönstret Herringbone.

Den moderna tolkningen av denna 
klassiska design gav den perfekta 
grunden för det tilltalande konceptet.

Men inte bara den vackra, naturliga 
trädesignen var avgörande: Amtico 
Signature är dessutom produkter som 
är lätta att underhålla och hålla rent. 
Dessutom garanterar slitskiktet på 1,00 
mm en yta som är högkvalitativ och 
håller länge, till och med i uttrymmen 
med hög fottrafik.

För mer information besök  
amtico.se.

På en modern läkarpraktik är förutom de 
senaste behandlingsmetoderna
och kompetenta medarbetare också 
den rätta inredningen avgörande för 
patienternas välbefinnande. Den stora 
utmaningen inom hälso- och sjukvården 
består i att hitta produkter som inte bara 
övertygar i formgivningen, utan också 
lever upp till de höga krav som ställs på 
hygien, slitage och underhåll. Med hän-
syn till dessa villkor har tandläkarprakti-
ken Grauer Hase i Deggendorf, Tyskland, 
inretts.

I valet av golv övertygade vår pro-
dukt Golden Oak ur vår premiumkol-
lektion Amtico Signature över hela 
linjen. Den diskreta, enhetliga 
 ådringen ger utrymmena en känsla 

golv – tåliga, hållbara 
och enkla att underhålla.

 slitskikt, perfekt för 
utrymmen med hög 

fottrafik.

1 mm

260 m2 

LVT-

Fotos / Gandalf Hammerbacher Photography

amtico.se

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

        Minimalistiskt och
modernt i praktiken
    Grauer Hase 

 Golden Oak, lagda i 
stripwood.


