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Amtico lanserar nya läggningsmönster till sin Designers’ Choice serie!
Designer’s Choice – ett enklare sätt att
hitta en golvdesign som passar just dig och
ditt projekt.
Amtico är pionjärer inom golvdesign, bland
annat tack vare vårt kreativa team som kon-

stant arbetar och utvecklar framtidens läggningsmönster.
Designers’ Choice är en kollektion skapad av vårt designteam och består av stilfulla, fördefinierade färgkombinationer som

är klara att användas i olika unika läggningsmönster.
Ny geometri i Designers’ Choice
Amtico har noga övervägt proportionerna
och skalorna för färg och textur för att
skapa starka geometriska läggningsmönster.
Deras senaste tillskott i kollektionen är Key
Stone Mini och Check.
”I många projekt är neutrala färger ofta
idealiska för golvytor. Vi har avsiktligt designat både kalla och varma, diskreta och
djärva färgtoner för att komplettera olika
inredningsteman.” Sarah Escott, Laying Patterns Designer.
En samling av 127 förvalda kombinationer, över 20 läggningsmönster som gör det
enkelt att skapa ett fantastiskt golv, och som
dessutom är det enkelt att beställa.
Hitta din kombination och beställ med
hjälp av en enda kod. Läs mer om vår Designers’ Choice kollektion på amtico.se

Varför ska man välja LVT-golv till kommersiella miljöer?
Amtico har ett passionerat intresse för
LVT-golv som de har designat och tillverkat i Coventry, England sedan 1964.
Amtico delar här med sig av några deras
tankar kring detta kraftfulla, innovativa
material som de har ett så nära och starkt
band till. Här ger amtico svar på en del av
de grundläggande frågor de får.
Vad är LVT? Luxury Vinyl Tile eller LVTgolv är ett heterogent (flerskiktat) golv som
skärs till plattor och plankor för att sedan
antingen limmas på plats eller läggas löst i
en mängd olika miljöer – allt från kommersiella utrymmen med mycket tungt slitage
till bostäder.
Hur använder man det? LVT kan användas på många olika sätt och passa in i
många olika designlösningar på grund av

sina egenskaper. LVT är både praktiskt,
hygieniskt och mycket slittåligt, vilket gör
det perfekt för kommersiella miljöer.
Amticos LVT-golv kan erbjuda:
• Plattor och plankor i många olika storlekar och tillskurna former
• Läggningsmönster som är precisionsskurna och designade internt på deras
fabrik i Storbritannien
• Tjocklekar på 2–5 mm beroende på kollektion och installationstyp
• Slitskikt på 1–0,3 mm för användning i en
mängd olika kommersiella miljöer
Överlägsna prestanda och hållbarhet:
Pricken över i:et i deras Multiple Performance-system är deras PUR-behandling
Quantum Guard, som är marknadens mest
hållbara PUR-behandling.

Den matta ytfinishen gör dessutom produkterna mer naturtrogna och realistiska.
För mer information om kollektionen besök
amtico.se.
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