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Kollektionen består av totalt 
22 trämönster med 2 olika ytor 
samt 6 moderna stenmönster.

Ledare

Madelene Persson
Marketing Coordinator 
Scandinavia & Baltic 
States

Vilken fantastisk sommar vi har 
haft. Det har nästan varit lite 
overkligt med sydeuropeiskt 
klimat här uppe i norr. Hoppas 
att ni har fått njuta lika mycket 
som vi, laddat om för en inspire
rande och härlig höst!

Som alltid jobbar vi hela tiden 
på en massa spännande pro
jekt och lanseringar och planer
ar för framtiden. Håll ögonen 
öppna för snart relanserar vi 
vår First kollektion. Denna 
kollektion är en doldis bland alla 
andra Amticos kollektioner, men 
borde vara ett givet val till 
kommersiella utrym men med 
låg fottrafik, så som hotellrum 
och i bostads miljöer. 

Vi har precis lanserat 2 nya 
läggningsmönster till vår 
 Designers’ Choice serie. Under 
hösten kommer även en färg
sprakande nyhet. En nydesig
nad kollektion textilplattor i 15 
nya färger till vår Amtico Carpet 
kollektion. Kolla in hemsidan för 
de senaste nyheterna. 

Med ett erfaret säljteam står vi 
redo att ta an höstens alla 
utma ningar och projekt. På 
nästa sida finner du en bild på 
hela teamet och den som är 
ansvarig för just din region. 
Tveka inte att ta kontakt och 
boka ett möte, eller om du 
behöver tips eller hjälp till ditt 
projekt.

Vi hörs och ses därute!

Hälsningar
Madelene Persson

Taggade 
 för

 hösten!

AMTICO FORM är den perfekta kollek
tionen unika golv, lämpade för dagens 
olika arbetsplatser och livsstilar. Det 
starka slitskiktet på 0,7 mm erbjuder 
inte bara lång hållbarhet utan den 
kraftiga strukturen ger dessutom en 
naturlig och autentisk look.

Natural Wood Grain:
Den kraftiga präglingen och ådringen 
i de 10 olika trämönsterna ger ytan ett 
mycket realistiskt utseende och 
skapar liv och rörelse till stora som 
små miljöer. Tillgänglig i 2 olika storle
kar, 235x1505 mm och 177,8x1220,4 mm.

Artisan Emboss Wood:
Det charmiga trämönstret får en 
autentisk känsla tack vare den 
naturliga designen och att varje 
trämönster har en unik ådring som 
ger golvet sin egna unika karaktär. 
Kollektionen finns i 12 olika trämönster 
i storlek 152,4x914,4 mm. 6 utvalda 
trämönster från kollektionen går att få 
i ett trendigt fiskbensmönster i storlek 
228,6x76.2 mm. 

Contemporary Ceramics:
Modernt och svalt, elegant och enkelt 
– stenmönster med en känsla från 
stengolv men så mycket mjukare att 

gå på. De tydliga färgskiftningarna får 
de 6 olika stenmönstren att se ut som 
äkta stengolv. Finns tillgänglig i storlek 
304,8x609,6 mm. 

Söker du ett naturtroget 
golv med trä- och sten-
mönster, då är Amtic Form 
det rätta valet för dig!

För mer information besök amtico.se.

 Varför
Amtico
  Form?

Gå in och följ oss på 
Amtico Scandinavia 
idag!
Glöm inte att gå in och följa oss på 
LinkedIn. Här kommer du att kunna 
ta del av den senaste information 
om Amtico och våra senaste projekt. 
Glöm inte att gå in gilla, dela och följ.

Följ oss på Amtico Scandinavia.



 

Ett golv med högeffektivt akustikskikt som inte 
kompromissar med stil och design.

Amtico Acoustic är ett akustikgolv med stil och 
komfort. Välj fritt bland över 250 designer från 
Amticos Signature och Spacia kollektioner. Detta 
golvet förbättrar de akustiska egenskaperna hos 
designvinylplattan för stegljud med upp till 18dB 
samt ger en förhöjd gångkomfort.

Amtico Acoustic skapas genom att ett akustik
skikt appliceras som baksida på Signature eller 
Spacia plattan. Akustikskiktet består av en visko

welastisk polymer baserad ”closedcell structure 
foam” som ger en stegljudsdämpning upp till 18dB 
och med restintrycksvärden på <0,20mm. Vårt 
akustikskikt är tillverkat enligt samma kvalitets
standard som definierar alla våra LVT produkter.

Genom Amtico Acoustic erbjuder vi ytterligare 
prestanda och användningsområden att addera 
till den design, kvalitet och slittålighet som känne
tecknar Amticos produkter.

Gå in på amtico.se för mer information.

Amtico Acoustic

Akustik, vad inne-
bär det egentligen 
när vi pratar golv?
Akustik och ljudkomfort blir allt viktigare, 
då fokus inte enbart ligger på bygg
regler vid byggnation och renovering 
utan även av rent komfortmässiga skäl 
i många verksamheter.

För många som hör av sig till oss på teknisk service 
med ljudfrågor är akustik och golv ofta synonymt 
med just stegljudsreduktion. Samtal som initialt 
handlar om antal dB stegljudsdämpning, kan under 
samtalets gång egentligen visa sig vara knutet till 
trumljud eller för den delen även absorption.

Stegljud är förenklat det ljud som fortplantar sig till 
underliggande utrymmen när man går på golvet. 
Beroende på byggnadskonstruktion etc. kan 
stegljud även få effekt i angränsande lokaler även 
i samma våningsplan. Stegljud testas i speciella 
testkamrar med betongbjälklag och en standardise
rad hammarmaskin där ljudet mäts i underliggande 
utrymme. Först kör man hammarapparaten på det 
rena betongunderlaget och sedan igen på samma 
positioner med golvmaterialet installerat i enlighet 
med respektive materials läggningsanvisning. 
Stegljudsförbättringen i dB är sedan skillnaden 
mellan mätningarna som räknats fram via en 
 specifik standard.

Trumljud är förenklat stegljud, ljud från stolar och 
möbler etc. i det ljudalstrande utrymmet. Trumljudet 
mäts på samma sätt som stegljud, men med den 
skillnaden att ljudnivån mäts i samma utrymme som 
hammarapparaten står alltså i det ljudalstrande 
utrymmet.

Ljudabsorption/Efterklangstid är luftburet ljud 
som exempelvis talat ljud och buller som uppstår 
i lokalen, den här typen av ljud (efterklangstid) 
 minskas oftast med att man installerar textilier 
(ex. gardiner), ljuddämpande undertakskonstruk
tioner, lösa mattor och textila golvlösningar som 
förkortar ljudvågornas efterklangstid.

Limmade Plastgolv med mjuka inbyggda skumskikt 
ger mycket bra stegljudsvärden, ofta även med 
goda trumljudsegenskaper. LVTgolven gör nu sitt 
intåg i akustikkategorin som tidigare med några få 
undantag endast varit tillgängligt som rullvara. Våra 
Amtico Signature Acoustic och Spacia Acoustic 
 kollektioner med 266 mönster/färgvariationer i en 
rad olika storlekarallt med upp till 18dB stegljuds
reduktion och bra trumljudsegenskaper (testade 
enl NFS 31074). tillför enorma designmöjligheter där 
akustikgolv efterfrågas.

Trä och laminatgolv som läggs flytande får mycket 
bra stegljudsvärden genom olika underlagsmattor 
etc. men dessa beläggningar får ofta ett negativt 
trumljudsvärde där ljudet i lokalen istället förstärks. 
Nedlimmade trägolv får bättre trumljudsegen
skaper än flytande, men då med sämre stegljuds
resultat.

Textilgolv har genom sin konstruktion som regel bra 
ljudegenskaper, framför allt för ljudabsorption med 
förkortade efterklangstider. I avseende på stegljud 
kan textila golv ha allt från rätt moderata värden 
till mycket bra värden beroende på konstruktion. 
På våra textilkollektioners tekniska datablad och 
foldrar finns dels stegljudet angivet, men även 
ljudabsorptionsdata angivet.
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Vi jobbar på Amtico
Vill du komma i kontakt med någon av oss hittar du våra kontaktuppgifter nedan:
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Segment:
Retail 

Produkt &  
Läggningsmönster:
Ridge Flint SS5A3624, Amtico 
Spacia

Amtico Spacia är designled kvalitet för 
kommersiella projekt med sina tydliga 
trä, sten och abstrakta mönster. Med 
sitt 0,55 mm slitskikt och 10 års genom
nötningsgaranti för kommersiell miljö 
kan du vara säker på att du gjort ett 
bra val.

Besök amtico.se för mer information.

När Brothers gjorde om sin butik på Mall 
of Scandinavia valdes golv från Amtico. 
Till det nya konceptet valdes ett abstrakt 
mönster från Spacia kollektionen. En 
platta i gråa nyanser som efterliknar en 
sten eller betongplatta. Helheten i 
butiken blev ljus och inbjudande både 
för kunder och personal.

AMTICO SPACIAS enastående designer 
är gjorda för tuffa kommersiella miljöer 
och är svaret till dina mest komplexa 
projekt. Kollektionen innehåller 104 
produkter med trä, sten och abstrakta 
mönster för att skapa exceptionella golv.

tåliga, hållbara och
enkla att sköta.

hållbart slitskikt, perfekt
för kraftigt trafikerade

områden.

0,55 mm

Vinylgolv

Amtico International Scandinaviva
Isafjordsgatan 22

164 40 Kista, Sverige
+46 (0) 8 584 233 24

info@amtico.se

amtico.se

Ridge Flint på Brothers,
  Mall of Scandinavia

”Det var viktigt att vi hittade ett golv 
med en design som passade in i vårt nya 
koncept. Amtico hjälpte oss att pricka 
helt rätt design från sin Spacia kollektion.”


