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Amtico kollektion

 

Årets verkliga höjdpunkt är lanse-
ringen av Amticos första egna 
 kollektion av textilgolv.

Från och med maj 2017 finns kollek
tionens varierade utbud tillgängligt 
för våra kunder. Därtill erbjuds 58 
mönster från Mannington Carpet
kollektionen som Amtico sålt sedan 
2016 samt 48 olika textilplattor som 
designats av Amticos egna design
team. Tillsammans utgör de en verklig 
unik kollektion. Dessa 106 moderna 
och eleganta golvplattor känne
tecknas av hög tillverknings kvalitet 
kombinerat med klassisk brittisk 
designestetik. Amticos textil kollektion 
bygger i stor utsträckning på före
tagets LVTkollektioner och därmed 
har man skapat en integrerad 
lösning för inredning av alla typer av 
kommersiella miljöer. Sortimentet är 
uppdelat i 11 kollek tioner med 22 olika 
designer.

När färgskalan skulle bestämmas 
lade man stor vikt vid branschens 
aktuella trender. Färgpaletterna är 
övertygande med allt från mjuka till 
intensiva grå nyanser med blå och lila 
accenter samt neutrala och varmare 
toner. Kollektionen har utvecklats för 
användning inom många olika kom
mersiella segment.

Vi bygger vidare på vår långa tradition som 
tillverkare av LVT-golv och är mycket glada över att 
nu kunna erbjuda ett komplett utbud av textilgolv 
– ett sortiment vi tagit fram med hjälp av teknisk 
expertis från Mannington Mills och som uppfyller alla 
krav som denna nya marknad innebär.

Jonathan Duck
Amtico CEO

Amticos monter på BAU 2017.

  Where  
       design 
  meets 
   performance

Intern information

Vi välkomnar Patrik Severenius till Amtico. Patrik 
kommer att jobba med med butikskedjor och 
retail i hela Sverige. En stor del av arbetet blir 
även att arbeta med de inredningsföretag/
konceptbyråer etc som är aktiva inom Retail. 
Närmast kommer Patrik från en liknande tjänst 
hos DLW Flooring där han bearbetade Retail i 
Skandi navien.

Patrik Severenius
Sales Executive 
Strategic Accounts

Amticos textilgolv består av 
11 indivi duella kollektioner, 
2 designer och 106 färgvarianter 
i två lättlagda storlekar.

 Carpet Designteam / Coventry, UK



 

Glimpse
DC165
Med flytande bleka metalliska hintar 
skapas ett modernt linjärt mönster.
Skapad med:
Infinity Spark

Gradient
DC167
Rytmisk struktur av kraftfulla färger skapar 
intriger över de olika plattstorlekarna.
Skapad med:
Equator Flow

Noble
DC169
En orginell variant på ett storskaligt mönster, 
djärva kombinationer i traditionella stenmönster.
Skapad med:
Jura Grey, Fossil Limestone, Stria Basalt, 
Mirabelle Creme

Principle
DC168

Ett modernt schackmönster med mörk grå toner, 
neutrala ljusa nyanser kombineras djärvt och ger 

en storskalighet i denna design.
Skapad med:

Kura Opium, Stria Ash, Shibori Lapsang, Shore Oak

Allure
DC170

Med vacker kontrast skapas här en vacker 
design i en dynamisk kombination.

Skapad med:
Patina Vapour, Fragment Astro, Alchemy 

Storm, Stria Rock

Century
DC166

En fräsch enfärgad design levererar 
ljus, lugn och ren struktur.

Skapad med:
Linear Chalk

Designers’ Choice

Oblique Square
Ett stort, modernt och djärvt mönster 
skapas av vackra storskaliga asym
metriska plattor.

Oblique Square skapar en ny bakgrund 
i ett mönster och är ett dramatiskt 
skyltfönster för textur och toner i flera 
produktkombinationer.

Den 1 mm tjocka “closedcell 
structure foam” reducerar 
stegljud med upp till 18 dB.

Closedcell structure foam” strukturen 
ökar komforten och reducerar utmattning 
i områden med hög trafik.

…med stil och design. Amtico Acoustic förbättrar 
de akustiska egenskaperna hos designvinylplattan 
för stegljud med upp till 18dB samt ger en förhöjd 
gångkomfort.

Genom Amtico Acoustic erbjuder vi nu ytterligare 
prestanda och användningsområden att addera 
till den design, kvalitet och slittålighet som känne
tecknar Amticos produkter.

Vårt akustikskikt är tillverkat enligt samma kvalitets
standard som definierar alla våra LVT produkter.

Amtico Acoustic skapas genom att ett akustikskikt 
appliceras som baksida på Signature och Spacia 
kollektionernas standard platt eller plankformat.

För mer information besök amtico.se.

457,2 mm

457,2 mmAmtico Acoustic innefattar en 
viskoselastisk polymer baserad 
“closed-cell structure foam” 
som ger en stegljudsdämpning 
på 18dB, och med restintrycks 
värden på <0,20mm.

Högeffektivt
 akustikskikt
  som inte 
kompromissar…

Upplev inspirationen

bakom
 Designers’ Choice 

på am
tico.se



 

Amtico Carpet

Sierra
& Atlas

Altitudekollektionen är inspirerad 
av betong och metall vilket syns 
tydligt på de spännande streck
mönstren och de organiska 
 formerna som accentueras av 
metalltrådar för ett lyxigt intryck.

För mer information besök 
amtico.se/carpet.

Sierra och Atlas har sitt ursprung 

i det hantverksarbete som utgör 

en stor del av verksamheten vid 

Amticos produktdesignstudio.

  Altitude 
    kollektionen

Atlas Frost

Sierra Frost

Sierra Dew

Atlas Dew

Sierra Fog

Atlas Fog

Sierra Rain

Atlas Rain

Sierra Thunder

Atlas Thunder

Sierra Storm

Atlas Storm

Sierra Monsoon

Atlas Monsoon

Sierra Typhoon

Atlas Typhoon

2 Designer
8 Färger

Multi-level loop & tip shear
Antron Lumena Nylon 6,6

Rekommendationer för läggning

Monolithic Ashlar Brick Random Herringbone

Altitude utgör en mjukare, 
mer naturnära kontra-
punkt till de hårdare 
ytorna och fungerar 
därför perfekt på den 
moderna arbetsplatsen.

Lauren Levy
Product Design Manager



 

En djupdykning i formgivningen 
av 3Dlager, djup och struktur 
inspirerade till utvecklingen av 
Inscribe.

För mig representerar Cable och 
Croft en funktionell elegans. De 
har en design där färger och fylliga 
strukturer skapar en fin yta på en 
robust konstruerad golvplatta. 

Helen Sawyer
Designer

Cable
& Croft

Kollektionen är inspirerad av 
sammanvävda fiskbens och 
twillmönster och ger uttryck 
för en verkligt tidlös stil. 

Den kombinerar två designer 
med samordnade färg
ställningar i komplexa, färg
starka och neutrala nyanser.

För mer information besök 
amtico.se/carpet.

Rekommendationer för läggning

2 Designer
8 Färger

Multi-level loop & tip shear
Antron Lumena Nylon 6,6

  Inscribe 
    kollektionen

 

Amtico Carpet

Cable Merino

Croft Merino

Cable Dove

Croft Dove

Cable Tweed

Croft Tweed

Cable Heather

Croft Heather

Cable Thistle

Croft Thistle

Cable Peacock

Croft Peacock

Cable Denim

Croft Denim

Cable Ink

Croft Ink

Monolithic Ashlar Brick



 Amtico Carpet

Skyrise
& Network

Två tidsenliga designer inspirerade 
av samspelet mellan ljus och skugga 
i modern arkitektur.

De två designerna Skyrise och 
Network i neutrala eller komplexa 
färgsättningar inbjuder till mång
sidig användning med sina färg
gradienter och möjligheten att 
skapa levande, djärva och sömlösa 
 mönster.

För mer information besök 
amtico.se/carpet.

Den linjära och geometriska 

strukturen skapar mjuka 

skiftningar mellan ljus 

och mörker i många 

schatteringar.

Network Shale

Skyrise Shale

Skyrise Stone

Network Stone

Skyrise Steel

Network Steel

Skyrise Graphite

Network Graphite

Skyrise Cobalt

Network Cobalt

Skyrise Amethyst

Network Amethyst

Skyrise Turquoise

Network Turquoise

Skyrise Carbon

Network Carbon

2 Designer
8 Färger

Multi-level loop & tip shear
Universal Fibers nylon 6,6

Rekommendationer för läggning

Monolithic Ashlar Brick Herringbone

  Capital 
    kollektionen

Vi har inspirerats av 
hantverkskonst som 
exempelvis scrapbooking 
och collage och omsatte 
våra idéer till vacker och 
ljus digital grafik.

Lauren Levy
Product Design Manager

Amtico Carpet

Amtico Carpet & Amtico LVT



 

Amticos nya textil och 
LVTgolv  den perfekta 
kombinationen.

Med vår nya textilkollektion 
blir kombinationerna av 
våra golv verkligt oändliga.

Madelene Persson
Marketing Coordinator Scandinavia

  Mingle. 
     Connect.
Unify.      

Don’t 
match, 
blend.

Amticos golvkollektioner erbjuder en 
enastående kombination av originella 
designer, hållbarhet, hög kvalitet och 
utmärkt prestanda som skiljer våra 
golvprodukter från alla andra.

Vi har utnyttjat all vår design och till
verkningskompetens för att se till att vår 
textilkollektion sömlöst och harmoniskt 
kan användas tillsammans med våra 
befintliga eleganta LVTgolv.

Välj bland annat mellan vår Access 
kollektion för lösläggning, Spacia som 
kan limmas på hela golvytan och vår 
designerkollektion Signature.

Vi hoppas kunna inspirera dig med vårt 
eleganta, tåliga och mångsidiga utbud 
och ge dig möjlighet till kreativ 
formgivning med produkter som vi vet 
fungerar väl i moderna kommersiella 
miljöer.

Extraordinära och slående design
lösningar som du inte kan hitta någon 
annanstans.

För mer information besök amtico.se.



amtico.se

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

Plats:
Schweinfurt, Tyskland

Segment:
Retail

Produkt &  
Läggningsmönster:
Umbra Dusk, Broken Bond

Golvet och den färgkoordinerade 
inredningen skapar tillsammans 
en speciell atmosfär som ger 
kunden en unik shoppingupp
levelse.

För mer information besök 
amtico.se.

Inom detaljhandeln är efterfrågan 
på karaktärsfulla och attraktiva 
shoppingmiljöer stor. Tåliga golv 
med tilltalande design är mycket 
viktiga för att kunna skapa sådana 
miljöer.

Golv från Amtico uppfyller alla 
detaljhandelns behov eftersom de 
inte bara är snygga, utan även 
flexibla, hållbara och tåliga.

Detta gör dem till det idealiska 
valet oavsett projekt.

Detta är egenskaper som gjorde 
att butiken Haus der Mode: For 
Men i Tyskland bestämde sig för 
ett golv från Amtico. Här visar man 
upp det allra senaste inom herr
mode. 2016 bytte man golv på 
under våningen.

För att skapa en iögonenfallande 
design beslöt inredaren att lägga 
ungefär 200 kvadratmeter av 
innovativa Umbra.

De varma färgnyanserna i ostron 
och djupgrått bryts av mjuka fåror 
i grafit som ger ett fängslande, 
flytande men ändå stillsamt 
intryck av rörelse.

tåliga och 
hållbara golv 
som är enkla 

att underhålla.

LVT-

 tåligt slitskikt, perfekt 
för kraftigt trafikerade 

områden.

1 mm

Umbra Dusk lagt i 
läggningsmönstret 

Broken Bond.

200 m2  

Umbra Dusk / Signature Collection


