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ALTRO CANTATA - ett slätt och limfritt golv från Altro
Altros nya limfria golv Altro Cantata™ är
ett slätt golv som kan installeras på bara
halva tiden jämfört med ett traditionellt
golv, tack vare Altros prisbelönta limfria installationsmetod. Det kan installeras ovanpå befintliga golv eller på nygjuten betong
med en relativ fuktighet på upp till 97%.
Det nya golvet är avsett för medel- och
starkt trafikerade ytor där Altros stegsäkra

golv inte behövs, och där flera dagars uppehåll i verksamheten för installation inte
är möjligt, som på sjukhus, vårdhem och i
skolor.
Altro Cantata ligger lika stilla som ett
limmat Altrogolv utan att det blir några
veck eller rörelser. Man får ett optimalt installationsresultat med 5-årig
Altrogaranti.

Vår hållbara utveckling
Alla våra beslut styrs av tanken på
en hållbar utveckling. Det börjar med
råmaterialen som vi använder i våra
produkter – miljövänliga material som gör
att vi kan tillverka ftalatfria vinylgolv som
innehåller bioplaster.
Vår prioritering av hållbar utveckling
gjorde att vi blev den första tillverkaren
som återvinner traditionella säkerhetsgolv,

vilket också medförde att vi var först
med att kunna erbjuda hundraprocentigt
återvinningsbara och återanvändbara
golv av looslaytyp. Det var något som tog
golvbranschen med storm.
Sedan 2014 skickar vi inget avfall alls till
deponering – en milstolpe som vi är stolta
över.

Altro Cantata är till 100% återvinningsbart. När golvet skall bytas kan det snabbt
tas bort, återanvändas eller återvinnas.
Precis som man kan förvänta sig av ett
Altrogolv innehåller även Altro Cantata
biomjukgörare och är helt ftalatfritt.

”Prestanda, partnerskap och möjligheter
Altros löfte är hjärtat i det vi gör. Det är vårt
mått på det resultat som våra kunder och
vi vill uppnå.
Vi sätter våra kunder i första rummet oavsett
vad vi gör, och vi uppmuntrar till samarbete
mellan Altromedarbetare och kunder.
Som det familjeägda företag vi är vilar
vi på kärnvärden där vi värdesätter våra
kunder och varandra. Detta är hjärtat i vår
kultur och vi sätter standarden genom vårt
engagemang för prestanda, partnerskap
och möjligheter.”
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