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Amtico lanserar Colour Anchor – en färgexplosion till kollektionen Carpet
Färg är inte alltid en självklarhet i
kommersiella utrymmen som kontor eller
ens i hotellrum. Ofta är det beige och grått
som dominerar. Amtico tänker att det är här
det finns rum för en textilplatta som Color
Anchor. Ett golv måste vara slittåliga för att
tåla mycket fottrafik, men behöver för den
sakens skull inte vara helt grå.

Livfull färg för installationer av textilgolv i
kommersiella utrymmen.

Det finns ofta en oro att en helt enfärgad
yta snabbt kommer att visa upp spår av
dagligt slitage. Spill kommer till exempel att
synas väldigt väl på ett ljusgult golv.
Color Anchor löser detta problem på ett
smart sätt.
Om du tittar noga ser du att texturen och
blandningen av garn är varierad. ”Squawk”
är inte helt blå – den innehåller en blandning
av olika färgtoner, från kungsblå till turkos,
tuftade i linjära öglor i olika nivåer vilket gör
att prestandan blir lika hög som hos vilket
grått alternativ som helst.
Konstruktionen med nylongarn bistår
med extra säkerhet, då den har en inbyggd
egenskap att stå emot fläckar genom
ett extra skydd som adderats under två
högteknologiska
behandlingar.
Detta
skyddar mot blekning vid vätskespill, t.o.m
vid spill av blekmedel. För mer teknisk

information kolla in amtico.se.
En kompletterande färg.
Amtico ser den här kollektionen som ett
komplement till deras andra textilgolv från
Amtico Carpet kollektionen. Dess mjuka,
linjära textur adderar ljusa och neutrala
toner som kompletterar eller kontrasterar
andra mattor och mönster i LVT-golv.
Den är tillräckligt lugn för att användas
som accent, utan att vara helt enfärgad. Det
småskaliga mönstret gör att textilplattan
skapar liv i större utrymmen. Upptäck hela
Color Anchor-serien på amtico.se och
glöm inte ladda ner broschyren.
Provplattor i full storlek finns att beställas
på amtico.se eller genom din Amtico säljare.
Fråga gärna hur vi designat färgerna för
att matcha våra befintliga Amtico Carpetkollektion.

Vad är viktigt på en modern arbetsplats?
Flexibelt, samarbetsinriktat och
fokuserat?
Den ideala arbetsplatsen uppmuntrar
till flexibelt arbete, samarbete och
kommunikation samtidigt som den
tillhandahåller tysta miljöer där individuella
uppgifter kan utföras mer produktivt utan
störningar. Samtliga av ovanstående faktorer
är viktiga för att skapa den flexibilitet som
gynnar utvidgning av affärsverksamheten.
Det låter som en utmaning att hitta balansen
i en arbetsplats som både utstrålar
kreativitet och att hitta ett miljötänk.
Vilka lösningar finns då att tillgå?
Belysning,
möbelplanering
och
uppdelning av ytor spelar stor roll i varje
arbetsplatsplanering, liksom valet av
golv. Ingen av faktorerna är viktigare än
de andra. Enligt amticos arkitekt- och
designkunder är det utifrån kritiska
tjänster och specifikationer, med allt större

hållbarhetstänk i designen av byggnader,
som man skapar en modern arbetsplats.
En granskning av utrymmet kan vara en bra
utgångspunkt. Många arbetsplatsdesigner
samlar in och analyserar personalens
önskemål, för att sedan utveckla
inredningsplaner som förhoppningsvis
överensstämmer med behoven hos
människorna som ska använda utrymmet.
Golvlösningar för arbetsplatser
Amtico Carpet och LVT-golv fungerar
mycket väl tillsammans på integrerade
golvutrymmen. Amtico har skapat
färgkombinationer i LVT och Carpet som
är klara att användas, med kommersiella
garantier för långsiktig användning.
Vetskapen om att arkitekter, designer och
utrymmesplanerare kommer att använda
golvprodukterna på varierande vis i olika
utrymmen är inspirerande. Kolla in amtico.
se för deras senaste projekt och inspireras.

Design möter prestanda
Akustiken kommer att spela en allt
viktigare roll på många arbetsplatser,
och ljudet av möbler som flyttas runt
skrivbordsmöblemang kan minimeras
genom användning av mattplattor i dessa
utrymmen. Däremot kan en entré som ska
ge ett gott första intryck skapas med en helt
skräddarsydd design som sätter fingret på
företagets personlighet och värderingar.
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