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Amtico lanserar nu en helt ny golvkollektion – AMTICO FORM
Amtico lanserar en helt ny golvkollektion
under namnet Amtico Form, en kollektion av trä- och stenmönster med ett 0,7
mm slitskikt. Med sin unika prägling får
denna kollektionen med 22 trämönster
och 6 stenmönster ett autentiskt och
klassiskt utseende.
Trädesignerna i kollektionen har en varm,
charmig och autentiskt utseende med sin
grova prägling. En tidlös, elegant klassiker
som passar i de flesta kommersiella miljöer
så som hotell och kontor.

Läggningsmönstret Parquet är speciellt
utvalt för några trädesigner i denna kollektion för att framhäva mönstret och
designen väl.
Stenmönstrerna är stilrena och sofistikerade, med stor variation i designen som
ger en verkligt uttrycksfull platta med ett
väldigt naturtroget utseende.
Denna kollektion är ett utmärkt val för alla
typer av kommersiell miljö som är enkel
att underhålla.

CARPET – Amticos
textila golvkollektion
Amtico har precis lanserart 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.
Det är enkelt att kombinera Amticos
LVT-kollektioner 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.
Besök amtico.se för att inspireras av våra
nya kollektion Amtico Carpet.
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