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Välkommen till Altro
Altro har gått i bräschen för innovation i 100 år. Idag samarbetar vi nära
med arkitekter, slutkunder, ingenjörer, konstruktörer och entreprenörer runt
om i världen och hjälper dem, med vår insikt och kompetens, att förvandla
vardagsutrymmen till miljöer som kan förbättra välbefinnandet hos alla som
brukar dem.
Genom att konsekvent vända kreativt tänkande till praktiska, verkliga
lösningar – som upprätthåller högsta krav på säkerhet och hållbarhet – så har
Altro blivit synonymt med kvalitet.
Vi är ett familjeägt företag med en stark känsla för värderingar och ett
tankesätt som är inspirerat av Bauhausrörelsen – en balans av kvalitet, form
och designledd funktion – och som sätter människors behov i centrum för
allt vi gör. Det är en människoorienterad syn på design med 2000-talets
levnadskrav i fokus.
Vår bakgrund innebär att vi värdesätter djärvt, modigt och nytt. Med allt
från vad man i de olika sektorerna som vi betjänar behöver ha ut av sina
utrymmen, till krav på mer miljövänliga material, utmanar Altro ständigt vad
som är möjligt och söker nya sätt att inspirera kunder och tillgodose deras
största utmaningar.
Vi har kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern och
vi fortsätter hängivet att utveckla lösningar som står sig genom tiderna.
Vi kombinerar det bästa i modern stil med de funktioner som krävs för
att förbättra det sätt vi lever och arbetar på, oavsett var i världen man
befinner sig.
Vi är Altro.
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Golv – LVTs

Altro Ensemble
Vanliga användningsområden:
• Receptioner och allmänna cirkulationsområden på hotell,
fritidscenter, kontor, detaljhandeln, högskolor och
universitet, sjukvård och vårdhem
• Patientrum och studentbostäder
• Självservering, barer och matsalar på restauranger
och kaféer

Altro Ensemble är ett modulgolv som ger dig full designfrihet att
skapa fantastiska golv för olika miljöer. Från enfärgat till geometriska
mönster, möjligheterna är lika oändliga som din fantasi.
Altro Ensemble ger 15db ljudreduktion och ännu bättre comfort
för fötterna vilket gör det till det perfekta golvet för exempelvis
hotellreceptioner, restauranger och caféer, butiker, kontor och
studentbostäder – samtliga miljöer där design är det centrala.

Tobacco Limed Striking Oak
M008W125L1000 | LRV 18

Altro Ensemble ger dig designfrihet och den garanti och kvalitet
som du förväntar dig från Altro.
Med trä-, sten- och enfärgade designalternativ, skapas en lyxigare
känsla. Altro Ensemble går att få i fyra storlekar och i 57 varianter.

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Släta

Golv – Släta

Altro Cantata

Altro Orchestra

Vanliga användningsområden:

Vanliga användningsområden:

• Receptioner, offentliga utrymmen, korridorer på sjukhus,

• Allmänutrymmen och klassrum i skolor, förskolor och på universitet

vårdhem och i skolor / på universitet

• Bostäder och samlingslokaler för studenter

• Behandlingsrum, vårdavdelningar/patientsalar, väntrum på

• Samlingslokaler och patientsalar / rum för boende på sjukhus / vårdhem

sjukhus och vårdhem

• Hotellmatsalar

• Kaféer och matsalar, sittutrymmen på barer

• Cirkulationsutrymmen och samlingslokaler i kontorsbyggnader

• Klassrum, personalrum, lekutrymmen i förskolor och i skolor

• Allmänutrymmen och matsalar i affärsbyggnader
• Allmänutrymmen och matsalar i byggnader avsedda för
fritidsverksamhet

Ett modernt, limfritt golv i flera nyanser som skapar maximalt

• Bostadsanpassningar/allmänutrymmen i lägenhetshus

intryck och kräver minsta möjliga avsbrottstid. Nya Altro Cantata

• Överallt där fortplantningen av ljud mellan olika våningsplan och rum

är idealiskt för hektiska, offentliga utrymmen där avbrottstiden

måste dämpas samtidigt som golven ska vara bekväma att gå på

måste vara så kort som möjligt. Golvet lämnar heller ingen limlukt
efter sig och är nu ännu lättare att rengöra. Dessutom har det en

Det 2,85 mm tjocka golvet Altro Orchestra är framtaget för att kunna

ljuddämpande effekt på upp till 14 dB och är ännu bekvämare
att gå på; allt för att den som använder och sköter golvet ska

Hazelnut | AFP282009

bli mindre trött. När vår prisbelönta limfria installeringsmetod

WR418 / A1M239 / LRV 18

utforma idealiska miljöer för att lära, leva och arbeta, där komfort
och ljuddämpning är viktiga faktorer. Golvets förmåga att motstå

Bongo | CH2840U
WR461 / A1M152 / LRV 27

intrycksmärken främjar ett flexibelt bruk av utrustning och möbler,

används kan golvet användas samma dag som det blivit svetsat.

bland annat sjukhussängar. Genom det integrerade akustikisolerande

När golvet inte längre ska användas kan det lätt tas bort och

systemet dämpas samtidigt ljudet med upp till 15 dB. Kan kombineras

återanvändas eller återvinnas.

med andra serier. NYA Altro Orchestra har slätare yta och är därför
lättare att rengöra, utan att tekniska prestationsförmågan minskar.

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Släta

Altro Orchestra Custom
Vanliga användningsområden:
• Allmänutrymmen och klassrum i skolor, förskolor och på universitet
• Bostäder och samlingslokaler för studenter
• Samlingslokaler och patientsalar/rum för boende på sjukhus / vårdhem
• Hotellmatsalar
• Cirkulationsutrymmen och samlingslokaler i kontorsbyggnader
• Allmänutrymmen och matsalar i affärsbyggnader
• Allmänutrymmen och matsalar i byggnader avsedda för
fritidsverksamhet
• Bostadsanpassningar / allmänutrymmen i lägenhetshus
• Överallt där fortplantningen av ljud mellan olika våningsplan och rum
måste dämpas samtidigt som golven ska vara bekväma att gå på
Med Altro Orchestra Custom är det möjligt att skapa en helt unik miljö,
helt och hållet skräddarsydd till hur området kommer att användas –
och vem som använder det.

Hexagon Triangle Grey 1 | DPSCH0036

Välj en design från Altro-kollektionen av bilder och mönster, eller ladda
upp din egen design med hjälp av vår enkla steg-för-steg service. Det
kunde inte vara enklare. Altro Orchestras Custom golv har prestandan
och garantierna som du förväntar dig av ett Altro golv. Dessutom har
det även 15dB akustikdämpning och komfort under fötterna.

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Släta

Golv – Släta

Altro Operetta

Altro Serenade

Vanliga användningsområden:

Vanliga användningsområden:

• Allmänutrymmen och cirkulationsutrymmen på sjukhus / vårdhem

• Bibliotek

• Allmänutrymmen och cirkulationsutrymmen på skolor och universitet

• Lekrum på daghem och i förskolor

• Hotellmatsalar

• Studentrum och aulor på universitet

• Allmänutrymmen och matsalar i affärsbyggnader

• Hotellrum

• Allmänutrymmen och matsalar i byggnader avsedda för

• Rum för boende på vårdhem

fritidsverksamhet

• Mjukt inredda lekrum

• Cirkulationsutrymmen och samlingslokaler i kontorsbyggnader

• Sovrum i bostäder

• Bostadsanpassningar/allmänutrymmen i lägenhetshus

• Överallt där fortplantningen av ljud mellan olika våningsplan
och rum måste dämpas samtidigt som golven ska vara bekväma

Designutseende och 4 dB ljuddämpande effekt. Rejält alternativ

att gå på

för områden med medelhög till hög trafik, såsom entréer, sjukhus- /
skolkorridorer och affärer. Kan kombineras med andra serier.

Tystnad är guld värt och det akustiska golvet Altro Serenade fyller

NYA Altro Operetta har mindre relief och är därför lättare att rengöra,

sin funktion mer än väl, vare sig det gäller att dämpa ljudet av

utan att den tekniska prestationsförmågan minskar.
Altro Operetta är ett rejält golv som är perfekt för områden med

Beat | OP2155U

medelhög till hög trafik. Golvet är lätt att rengöra och underhålla

WR499 / A1M136 / LRV 56

och är utformat i enlighet med Bauhaus etiska synsätt, det vill

och fritidslokaler. Med en tjocklek på 3,9 mm och en ljuddämpande
effekt på 19 dB minskar det inte bara oljud utan är också mycket

Encore | SE3929U
WR450 / A1M81 / LRV 24

bekvämt att gå på. Golvet är därför en bra lösning för flitigt använda

säga att form är lika viktigt som funktion. Golvet finns i ett flertal

utrymmen. Kan kombineras med andra serier.

tilltalande, naturliga färger och ytbehandlingar som passar in i just

NYA Altro Serenade har slätare yta och därför lättare att rengöra,

i din inredningsstil. Golvet passar och kan kombineras ihop med

utan att den tekniska prestationsförmågan minskar.

Altro Orchestra och Altro Serenade för en komplett stil rakt igenom.

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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tassande fötter eller skapa största möjliga avskildhet i arbets-

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Säkerhet

Golv – Säkerhet

Altro Reliance 25

Altro Atlas 40 / X40

Vanliga användningsområden:

Vanliga användningsområden:

• Korridorer där gående och hjulburen trafik förekommer,

• Industriella ytor som utsätts för tung hjulburen trafik som

som t.ex. sjukhuskorridorer

gaffelvagnar och ibland gaffeltruckar

• Laboratorier på skolor och i industrin

• Omklädningsrum där skor med dubbar används

• Kliniska utrymmen på sjukhus

• Utrymmen mellan våningar

• Receptioner / mottagningsrum i stora offentliga
byggnader

Altro Atlas 40 är vårt mest robusta golv. Golvet förblir intakt
även vid användning med grova kängor eller skor med

Altro Reliance är ett gemensamt namn på vår populära

dubbar. Det lämpar sig väl för användning i utrymmen med

Altro Designer 25 och Altro Unity 25.

hög halkrisk, bland annat tung industriell användning och
omklädningsrum på idrottsanläggningar. Altro Atlas 40 är

Golvet finns i 27 färger och används i tuffa utrymmen.

slitstarkt, stabilt och motståndskraftigt mot mekaniska skador

Golvet klarar höga nivåer av gående och hjulburen trafik

och kemikalier. Med detta golv får du långvarig hållbarhet

utan att kompromissa med stegsäkerheten, och är

och stegsäkerhet samtidigt som det är lätt att rengöra

samtidigt bekvämt att gå på.

Pendulum test

PTV
≥40

14

R10

Stream | D2518

och underhålla. Vid behov av andra tunga lösningar, se

Pewter Grey | X4039

WR288 / A1M71 / LRV 22

Altro Classic 25 och Altro Reliance 25.

WR81 / A1M81 / LRV 26

Pendulum test

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

PTV
≥36

R10

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Säkerhet

Altro Walkway 20 / VM20
Vanliga användningsområden:
• Allmän användning

Altro Walkway 20 är vårt superpopulära, slitstarka golv.
Serien består av 30 färger och delar sin färgskala med Altro
XpressLay. På så vis kan du kombinera båda serierna där du
har behov av traditionella golv som limmas och limfria golv på
angränsande ytor. Altro Walkway 20 är lätt att böja och svetsa.
Det har ett PTV-värde på ≥ 36 i pendeltestet, vilket gör det
stegsäkert under hela produktens livslängd. Altro Walkway 20
innehåller även Altro Easyclean-teknik och har överlägsen
kemikalie- och fläckbeständighet.

Cloud | VM2014
WR79 / A1M191 / LRV 41

Pendulum test

PTV
≥36

16

R10

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Säkerhet

Golv – Säkerhet

Altro Walkway 20 SD / VM20SD

Altro XpressLay

Vanliga användningsområden:

Vanliga användningsområden:

• Laboratorium med apparatur känslig för statisk

• Altro XpressLay är ett unikt material för miljöer där det är

elektricitet / gaser

viktigt att lätt kunna montera bort golvet och sedan

• Datorrum

återvinna det efter användning, ett avgörande steg i en

• Elektronikverkstäder

miljövänlig och hållbart utvecklad golvlösning

Minimera risken för skador på elektronisk utrustning

Altro XpressLay utnyttjar en unik metod för snabb inpassning

som är känslig för statisk elektricitet, som till exempel

utan att kompromissa med varken prestanda eller hållbarhet. Vår

datorer, med hjälp av vår elektriskt avledande SD-version

revolutionerande teknik med nabbar på undersidan av golvet gör

av säkerhetsgolvet Altro Walkway 20. Det är idealiskt

att det ligger slätt och får samma prestanda som ett hellimmat golv,

för laboratorier, datorrum och lokaler där elektroniska

men utan att använda lim.

komponenter monteras.

Undergolvet kan andas och installationen går fortare och lättare
eftersom inget fuktmembran behövs. Genom att använda
Altros limfria golv kan installationstiden halveras jämfört med en
Fog | VM20153SD
WR81 / A1M81 / LRV 27

traditionell installation.
Det limfria golvet kan läggas ovanpå ett befintligt golv eller på

Streetlight | XLI2205P
WR287 / A1M79 / LRV 45

ny betong. Det kan enkelt tas bort, återanvändas och är 100%
återvinningsbart när det är utslitet.

Pendulum test

PTV
≥36

18

R10

Pendulum test

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

PTV
≥36

R10

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Säkerhet

Golv – Säkerhet

Altro Stronghold 30 / K30

Altro Classic 25 / X25

Vanliga användningsområden:

Vanliga användningsområden:

• Kök

• Platser där ämnen som krita, färg, lera eller smuts

• Matsalar

förekommer, till exempel utrymmen för hantverk, design och

• Matlagnings- och serviceutrymmen

teknik (CDT) / ateljéer och områden med mycket trafik

• Utrymmen där det förekommer fett och olja
Altro Classic 25 är använt i över 60 år och är med sin
Altro Stronghold 30 har Altros högsta stegsäkerhetsvärde

tjocklek på 2,5 mm ett slitstarkt, hållbart golv med långvarig

(PTV ≥55, R12). Det har utvecklats för att minimera halkrisken

stegsäkerhet, samtidigt som det är bekvämt att gå på. Det är

under golvets hela livslängd i utrymmen där det förekommer

perfekt för användning i hårt trafikerade miljöer, särskilt där det

fett och olja. Det ger en ökad stegsäkerhet samtidigt som

förekommer trafik på hjul. Eftersom det har ett Pendeltestvärde

golvet bidrar till att minska trötthet tack vare tjockleken på

(PTV) på ≥45 och halkskyddsvärdet R11 passar det också

3 mm. Det har ljuddämpande egenskaper och är mycket

bra på ytor där det finns risk för att fukt och damm kan öka

bekvämt att gå på.

halkrisken. Vid behov av andra tunga lösningar, se Altro Atlas
40 och Altro Reliance 25.

Kombinera Altro Stronghold 30 med Altro Whiterock hygieniska
väggbeklädnad så skapas en säker och hygienisk miljö i
kommersiella kök och storkök.

Pendulum test

PTV
≥55

20

R12

Torch | K30913

Mushroom | X2542R11

WR278 / A1M42 / LRV 16

WR24 / A1M27 / LRV 32

Pendulum test

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

PTV
≥45

R11

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Golv – Säkerhet

Altro Aquarius
Vanliga användningsområden:
• Badrum och Omklädningsrum
• Duschutrymmen
• Bastu- och spa-anläggningar
• Våtrum i vårdmiljöer: hemliknande miljöer
• Studenthem

Har klass B enligt DIN 51097 för barfotaanvändning samt
ett PTV-värde på ≥50 (Slider 96) Det ger dokumenterad
stegsäkerhet under sin förväntade livslängd i våta och torra
användningsområden. Man kan välja mellan vanliga och mer
livfulla mönstrade färgtoner för att uppnå hög kontrast och stor
valfrihet i design. Golvet har genomgått omfattande tester med
en mängd olika sorters skor och föroreningar för att säkerställa
högsta prestanda i högriskmiljöer. Samtidigt är ytorna lätta att

Treefrog | AQI2003

rengöra. Med Altro Aquarius kan du verkligen få allt: Ett snyggt

WR293 / A1M271 / LRV 33

och säkert golv.
Altro Aquarius finns i 36 nya mjuka färger. Fler valmöjligheter
finns också sedan tidigare.

Pendulum test

PTV
≥50

22

R11

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se
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Väggar

Väggar

Altro Whiterock White FR

Altro Whiterock Satins FR

Vanliga användningsområden:

Vanliga användningsområden:

• Kök

• Kök

• Snabbmatsrestauranger

• Badrum

• Badrum

• Våtrum

• Omklädningsrum

• Omklädningsrum

Altro Whiterock är tillverkat av PVC, fritt från mjukgörare och

Tåliga och vattentäta Altro Whiterock Satins FR uppfyller

av hög kvalitet. Kan användas vid arbetstemperaturer upp till

stränga hygienkrav och har en fläckresistent yta som är lätt

60°C. Materialet är lätt att göra rent och är slagtåligt.

att torka ren. Materialet är extremt slagtåligt och passar

Det uppfyller alla gällande EU-direktiv om hälsa och hygien och

perfekt för tufft slitage.

ger låga livscykelkostnader.

Rekommenderas tillsammans med golven Altro Stronghold

Rekommenderas tillsammans med golven

30 / K30 i kök, med Altro Aquarius i våtrum i kök och

Altro Stronghold / K30 i kök och med Altro Aquarius i våtrum

med Altro Aquarius i våtrum för att ge optimal säkerhet
och hygien.

för att uppnå optimal säkerhet och hygien.
White
2.5 m W3FR

Cream
2.5 m W6FR/41

3.0 m W7FR/41

LRV 89

LRV 83

Hela färgutbudet och tekniska detaljer

Hela färgutbudet och tekniska detaljer

altro.se
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3.0 m W4FR

altro.se
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Support
Tillbehör och teknisk information

•

Golvtillbehör

•

Väggtillbehör

•

Lim

•

Teknisk service

•

Specifikationsvägledning

•

Tekniska ritningar

•

Tekniska datablad

Referenskunder
Varuprover

”Vi kunde ju ha valt att kombinera
vägglösningen med en produkt från någon
annan producent, men här valde vi det
integrerade systemet från Altro, eftersom
Stronghold 30 och Altro Whiterock FR
tillsammans ger oss en helt integrerad
lösning, som möjliggör enkel rengöring och
god hygiene.”
Arkitekt Staffan Tjärnström
Sweco

Mer information finns på

26

altro.se
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Prover
Om exakt färg är viktig, var vänlig
begär ett materialprov
040 31 22 00
info@altro.se

Altro Nordic AB, Box 9055, 200 39 Malmö
040 31 22 00

info@altro.se

,
, Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Ensemble, Altro Cantata, Altro Orchestra, Altro Operetta, Altro Serenade,
Altro Reliance, Altro Atlas, Altro Suprema, Altro Walkway, Altro Walkway SD, Altro XpressLay, Altro Stronghold, Altro Aquarius, Altro Classic,
Altro Whiterock White FR, Altro Whiterock Satins FR och Altro Easyclean Technology är varumärken som tillhör Altro Limited.
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