
Prisbelönt, limfritt  
sortiment!
NYA Altro Cantata™ limfritt:

•  halverar installationstiden, minimerar arbetstiden*

•  nytt uppdaterat sortiment inklusive

 träeffekt-designs

•  14 decibel stegljudsreducering och 
 underlagskomfort 
•  Kan installeras upp till RF97%

•  100% återvinningsbar

Även tillgänglig med limfri teknologi:  
Altro XpressLay™ - det prisbelönta originalet

Ni bad om det, vi levererade det.

Altro Nordic AB, Flintyxegatan 4, S-213 76, Malmö, Sverige 

 040 31 22 00    info@altro.se    www.altro.se www.altro.se/Limfria-golv 

2009 lanserade Altro världens första limfria stegsäkra golv och  
introducerade nya färger och stilar med Altro Cantata år 2017. 

Med över 10 års erfarenhet med att arbeta med våra limfria golv  
och genom utvecklingen av vårt internationella, prisbelönta  

Altro XpressLay, ger Altro er nu det uppdaterade Altro Cantata.

*beroende på underlagssituation: en 200m2 korridor kan läggas på två dagar jämfört med fyra dagar för en limmad golvyta,  

detta med cirka 20% besparingar.



Utbud av designalternativ och färger –  
59 inspirerande och dekorativa
lösningar för flera applikationsområden

En hållbar lösning som är 100% 
återbrukbar och 100% återvinningsbar 
efter konsumtion. Innehåller återvunnet 
material och lokalt producerad råvara.  

Akustik och komfort! 14 decibel akustik, 
stegljudsreducering utmärkt för högljudda 
miljöer och behaglig att gå på.  

Hållbart välbefinnande – vår nya 
rengöringsteknologi hjälper till att reducera 
smutsbeläggning och fläckar och 
förbättrar golvets repmotstånd.

Spara tid – med ett limfritt golvs snabba  
installationstid kan ni lätt återgå i tjänst 
inom 24 timmar. Att stänga en hektisk 
plats under längre tid är inte ett alternativ, 
så genom att installera ett limfritt golv kan 
arbetet avslutas snabbt så att trafikflödet  
förblir ostört.

Fukt i betong! Våra limfria golv kan 
installeras på ny betong med relativ 
fuktighet upp till 97% på obegränsat  
antal kvadratmeter. 

Lätt att underhålla – ett limfritt golv är 
en utmärkt problemlösare. Undergolv 
förblir limfria; och det ger lätt tillgång till 
undergolvet, vilket också underlättar vid 
framtida skifte av matta.

Anledningar att välja limfritt

Vad får jag ut av det?
www.altro.se/Limfria-golv #vad-innebar-detta-for-mig 

Tro inte bara på vårt ord -
Altros limfria golv har godkänts av inrättningschefer, arkitekter och byggherrar för din trygghet.  
Ta en titt på våra fallstudier och recensioner www.altro.se/Limfria-golv/Kundreferenser 

“Vi älskar det nya golvet  
för att det är lättstädat 
och ljuddämpande  
men mest för att  
det välkomnande.  
Det är hemtrevligt”.

 Anna Carrier,  
The Lawns ålderdomshem, UK


