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1 Design
15 Färger

Tillgänglig i storlek: 609,6 x 609,6 mm 
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States

Precis som förra året så har 2018 
varit ett intentisvt år med spän
nande lanseringar och en 
mängd nyheter. Precis i början 
på året lanserade vi Spacia 
Parquet, 12 utvalda deisgner från 
Spacia kollektionen som finns 
tillgänglig ett fiskbensmönster i 
två olika storlekar. 

Under året har vi också lanserat 
fler läggningsmönster till vår 
Deisgner’s Choice serie. Stor
skaliga och dramatiska mönster 
som gör sig utmärkt i stora 
kommersiella utrymmen. Till 
våra textilgolv har vi lanserat 15 
nya färger i kollektionen Colour 
Anchor, en färglad nyhet som 
kompletterar både våra befint
liga textilgolv med också LVT
golv. 

Så här på slutspurten av året 
relanserar vi vår First kollektion 
som får en helt ny kostym och 
många fina designer som gör 
sig utmärkt i utrymmen med låg 
fotfrafik så som bostadsmiljö.

2019 kommer att bjuda på en 
massa spännande lanseringar 
så håll öron och ögon öppna för 
ett superintressant och roligt år! 
Jag har också glädjen att 
meddela att Amtico kommer att 
ställa ut på Stockholm Furniture 
Fair i februari. Så glöm inte att 
boka in 5–9 februari 2019, och 
kom förbi Amticos monter så 
bjuder vi på en kaffe. 

2018 har varit ett fantastiskt 
verksamhetsår för Amtico, då vi 
ännu en gång har kunnat 
genomföra många spännande 
projekt.

Stort tack till alla våra kunder 
och medarbetare för att ha 
möjliggjort denna framgång.

Vi önskar er God Jul och Ett Gott 
Nytt År, och vi ser fram emot 
fortsatta framgångar tillsam
mans!

Vi hörs och ses därute!

Hälsningar
Madelene Persson

Stort tack
 för ett 
fantastiskt
 2018!

En färgexplosion!

Kombinera och skapa kontraster med 
Amticos Colour Anchor textilplattor för 
att skapa unika kommersiella utrym
men.

Blanda enfärgade fält eller avgränsa 
områden med hjälp av accenter, 
experimentera med djärva, livliga 
nyanser och rogivande, neutrala 
nyanser. Detta mjuka mönster har en 
diskret känsla som passar såväl 
mindre ytor som stora omfattande 
projekt.

Att använda färg för att knyta sam
man ytor kan vara en smart lösning i 
kommersiella miljöer  enfärgade 
zoner skapar accenter, blandade 
färger livar upp ett utrymme med 
kombinationer av färgstarka och 
neutrala nyanser som ger användare 
en visuellt stimulerande upplevelse. 

Varierande strukturer och läggnings
mönster i utrymmen med flera olika 
användningsområden är användbart 
när man vill dela upp utrymmet i 
sittytor, rörelseytor och gemensam
hets utrymmen – ett utrymme som 
saknar avdelande väggar kan i stället 
avgränsas på ett subtilt sätt genom att 
golvet förändras för att på så sätt 
påverka beteendet och flödet och liva 
upp ett större utrymme.

För mer information besök amtico.se.

Det kan vara otroligt tillfreds ställande 
att jobba med färg – det kan förvandla 
ett utrymme, ha psykologisk inverkan 
och öka välbefinnandet.
Helen Sawyer, Senior Designer

 Colour
 Anchor
Collection

Gå in och följ oss på Amtico 
Scandinavia idag!



 

Amtico First Wooddesigner med en 
egen prägling finns i följande varianter: 

1. Harvest Oak
2. Wheat Oak

3. Trent Oak
4. Dutch Oak

5. Station Oak
6. Blackened Oak

Amtico First - LVT-golv för kommersiella miljöer 
med låg fottrafik

Vi har precis lagt till nya designer i vår Amtico 
Firstkollektion ett LVTgolv med slitskikt på 
0,3 mm. Syftet är att göra kollektionen mer 
mångsidig att klara utmaningarna i kommersiella 
projekt med låg fottrafik.

Naturliga strukturer och nyanser

I våra nya designer har vi fångat det vackra i äkta 
trä med en mycket detaljerad ådringsstruktur i en 
lyxig vinylplatta som är mycket motståndskraftig 
mot det slitage som golv i kommersiella utrym
men utsätts för. 

Sex trädesigner med sin egen, realistiska prägling.

Var kan man använda Amtico First?

First passar i utrymmen med lägre trafik jämfört 
med till exempel entréer och liknande utrymmen.

Dessa golv passar därför perfekt i:
– Sovrum i vårdutrymmen så som äldreboenden 
– Studentbostäder, till exempel lägenheter – 

som delas av flera personer .
– Privata hyresbostäder

Detta innebär att First måste kunna fungera i 
kombination med andra typer av golv i projekt 
med stora ytor. LVTkollek tioner med tjockare 
slitskikt, så som Spacia och Signature, fungerar 
bra ihop med First, vilket gör det möjligt att driva 
ett projekt på ett effektivt sätt som följer budget 
och tidsramar, något som är av största vikt för att 
ett projekt ska bli kommersiellt framgångsrikt.

Använd vår hemsida för att hitta produkter som 
fungerar bra ihop med First eller diskutera dina 
krav med en Amtico säljare.

I Firstgolven används precis som i alla Amticos 
övriga LVTgolv vårt avancerade MPSskiktsys
tem. Detta flerfunktionella system, som är byggt 
för att hålla för långvarigt bruk, erbjuder en nivå 
av komfort och hållbarhet som är användbar i 
storskaliga installationer och bostadshus med 
stora ytor. 

Amtico First har en tjocklek på totalt 2 mm som 
innefattar fem olika skikt: 

First for design

Låga emissioner, hållbar 
konstruktion

Varför ska 
man leta efter 
golv med låga 
emissioner?
Vi vill leva och bo i häl
sosamma byggnader vars 
inredning inte bidrar till 
ökad luftföro rening eller 
utsätter oss för skadliga 
ämnen som omfattas av 
begreppet flyktiga orga
niska ämnen eller VOC:er 
(Volatile Organic Com
pounds).

Konsultfirman ARUP har i samarbete 
med UK Green Building Council 
publicerat ett antal råd som ska 
hjälpa beställare att ta sig an denna 
utmaning och gå steget längre än att 
bara följa gällande byggnadsregler i 
Storbritannien.   

När det gäller golv, och då särskilt 
LVTgolv, rekommenderar de att 
man ska använda en produkt som 
har Eurofincerti fieringen Indoor Air 
Comfort gold eller Low VO Content. 

När man använder material som 
inte bidrar till dålig kvalitet på inom
husluften förbättrar man en byggnad, 
vilket i sin tur leder till bättre hälsa 
och välmående hos de som vistas i 
den, och dessutom kan det förbättra 
personalens produktivitet. 

När det gäller Amtico First finns två 
kraftfulla indikationer på att det rör 
sig om golv med låga utsläpp: Indoor 
Air Comfort Goldcertifieringen och 
en M1certifiering från det finska 
institutet för byggnadsmaterial, vilket 
är att betrakta som ett utmärkt betyg.
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A. Urethane coating

B. High density 0.3mm wear layer

Gives excellent impact resistance and high clarity, 

with unique realistic embosses.

C. Design layer

Carefully crafted print films create the 

distinctive Amtico designs.

D. Core layer

Contains up to 15% recycled pre-consumer content.

E. Backing layer

The foundation of the product which 

provides long lasting stability.
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Amtico First
Light commercial flooring with 
all the benefits of Amtico
Total thickness of product: 2mm

A. PURbehandling som 
är motståndskraftig mot 

skrapmärken

B. 0,3 mm slitskikt med hög 
densitet

C. Mönsterskikt

D. Kärnskikt med 15 % 
återvunnet innehåll

E. Stödskikt som utgör en 
stabil grund



Plats:
Finspång

Segment:
Hospitality & Lesuire 

Produkt &  
Läggningsmönster:
Merbau AR0W7590, Amtico 
Signature Acoustic

Amtico Acoustic förbättrar de akustiska 
egenskaperna hos LVTplattan för 
stegljud med upp till 18dB samt ger en 
förhöjd gångkomfort. Genom Amtico 
Acoustic erbjuder vi nu ytterligare 
prestanda och användningsområden 
att addera till den design, kvalitet och 
slittålighet som kännetecknar Amticos 
produkter.

Besök amtico.se för mer information.

Restaurang Joan’s i Finspång har 
renoverat sina lokaler och matchat 
inredning med golv från Amticos kollek
tion Signature Acoustic. De varma 
tonerna i trädesignen Merbau matchar 
så väl in tillsammans med inredningen 
och skapar en varm och välkomnande 
miljö för både personal och gäster.

Amtico Acoustic har en högeffektiv 
ljuddämpande baksida som finns 
tillgänglig till alla standardstorlekar av 
plattor och plankor i våra Signature och 
Spacia kollektioner.

tåliga, hållbara och
enkla att sköta.

hållbart slitskikt, perfekt
för kraftigt trafikerade

områden.

1 mm

Vinylgolv
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  Amtico Acoustic
på resturang Joan’s
   i Finspång


