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Amtico lanserar nu en helt ny golvkollektion – AMTICO CARPET!
En av höjdpunkterna i slutet på maj är
att Amtico lanserar en helt ny kollektion
av textilplattor under namnet Amtico
Carpet, ett länge efterlängtat tillskott i
Amticos produktportfölj.
Amtico Carpet innehåller 11 individuella
kollektioner, 22 designer och 106 färger i
två olika storlekar som är enkla att installera och ger dig frihet att kombinera
designer och mönster för att skapa en unik
stil. En kollektion av moderna textilplattor
speciellt anpassade för kommersiella och
offentliga miljöer. Antalet valmöjligheter blir
större med både färger, läggningsmönster
och strukturer när man skapar integrerade
golvlösningar.
Designad in-house på Amtico
Den nya Amtico Carpet kollektionen är
framtagen av Amticos eget kreativa team i
England med hjälp och support från Mannington Mills Inc. som har mer än 100 års
erfarenhet av textilgolv och som idag även
är ägare av Amtico. Mannington Mills Inc.
är ett av de största golvföretagen i USA
och grundades i Salem, New Jersey 1915

Amtico har tagit fram en kollektion som
passar utmärkt till alla våra LVT-kollektioner både vad gäller färg, design och
storlekar.

CIRRO – Amticos pvcfria golvkollektion

Kvalité utöver det vanliga
Amtico Carpet är gjord för att hålla i
krävande kommersiella miljöer med hög
fottrafik, helt enkelt för att ha en känsla
av att vara ny längre. Liten påverkan på
miljön och de akustiska testerna visar på
stegljudsförbättring mellan 22-28 dB. Vi
använder Antron Nylon 6.6 garn i våra
textilplattor som vid intensiv användning
är en av de mesta slitstarka på marknaden.

Amtico Cirro – en PVC-fri golvkollektion – som är utformad för att ge dig
möjligheten att välja ett alternativ med liten
påverkan på miljön som inte kompromissar
med kvalitet och design.

Kombinera textil med LVT
Det är enkelt att kombinera Amticos LVTkollektioner och Amtico Carpet för att
möta de krav och behov som finns inom
en mängd kommersiella områden och för
att inte behöva bekymra sig om kvalité
och slitstyrka är båda gjorda för utrymmen med hög fottrafik. Båda produkterna
kan används för projekt inom många
olika segment i alla kommersiella miljöer
så som hotell, restauranger, kontor, retail,
utbildning och andra offentliga miljöer.

Med låga utsläpp uppfyller Amtico Cirro
de stränga normerna inom ex. hälso- och
sjukvården, utbildningssektorn och detaljhandel och kontorsmiljöer.
Amtico Cirro, kollektionen innehåller
18 designer, total tjocklek på 2,5 mm, med
0,55 mm slitskikt och med samma höga
kvalitet som du kan förvänta dig från alla
Amticos kollektioner.
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