Nestlé, Spanien

Altro Sikkerhedsgulve leverer flot
designmæssigt udtryk hos Nestlé
Altro Walkway™ 20 / VM20, Altro Wood Safety™, Altro Stronghold™ 30 / K30
Hver dag går mere end 1.000 mennesker på arbejde i Nestlé’s

Tre varianter af Altro sikkershedgulve blev installeret i forbindelse

hovedkvarter i Barcelona i Spanien, og yderligere har firmaet

med projektet, der i alt omfatter 1.200m2. I buffet- og

hvert år mere end 50.000 gæster. Al denne trafik går især udover

spisesektionen blev der installeret omtrent 1.000m2

catering-og cafeteriaområderne. Disse områder er netop blevet

Altro Walkway™ 20 / VM20 i forskellige farver, ligeledes blev

moderniseret med et udvalg af Altro Sikkerhedsgulve for at sikre

Altro Wood Safety™ installeret. Altro Stronghold™ 30 / K30 blev

medarbejdere og gæster en bedre service.

installeret i køkkenet. I caféens stueplan blev der installeret ca.

En essentielt del af moderniseringen har omhandlet valget af

200m2 Altro Walkway™ 20 / VM20 i to forskellige nuancer.

gulve. Der var et stort behov for kvalitetsdesign med flere farver

Altro blev valgt for deres skridsikkerhed, alsidighed og nemme

og mønstre, men der skulle også opfyldes nogle sikkerheds-og

installering, samt for deres evne til at skabe et designmæssigt

hygiejnekrav for cafeteria- og cateringområderne. Projektet skulle

udtryk af høj kvalitet uden at gå på kompromis med sikkerheden.

samtidig færdiggøres hurtigst muligt, for at minimere den tid

Jordi Massip, der var leder af restaureringen i Eurest siger:

det ville skabe forstyrrelser i spiseområderne. Selvom Nestlé
hvert år serverer 250.000 måltider i hovedkvarteret i Eurest
Catalunya, kunne et selskab under Compass Group installere
sikkerhedsgulvene fra Altro, uden at det skabte nogle forstyrrelser

”Gulvet blev installeret i to etaper, og spiseområdet var slet ikke
lukket under installationen. Gulvet var nemt at installere, og på to
dage var området åbent og fuldt ud funktionsdygtigt.”

for den normale drift.

the future is safer with altro

”Gulvets skridsikkerhed var det vigtigste for os. I alle områder,

Altro Stronghold™ 30 / K30 er Altro’s specialistgulv til

hvor køkkenpersonale arbejder, installerede vi Altro Stronghold™

industrikøkkener og er ideelt til områder, hvor der forekommer

30 / K30. Jeg har valgt dette produkt, fordi det giver sikkerhed,

snavs, olie og fedt. Det har Altro’s højeste rating i skridsikkerhed

hygiejne og renlighed i køkkenet”.

(TRRL ≥55, R12). Det er designet til at minimere risici under

Ved hjælp af forskellige farvenuancer skaber Altro’s

våde og fedtede forhold i hele gulvets levetid. Ligesom det sikrer

sikkerhedsgulve specielle designeffekter. ”Æstetisk set giver
gulvet mange muligheder, og passer perfekt ind i vores nye

personalet mod skrid, hjælper det også med at reducere følelsen
af træthed, takket være en gulvtykkelse på 3mm, som sikrer

designkoncept, hvor vi ønsker at skabe en skarp linje i neutrale

støjreduktion og komfort under fødderne.

toner. I ledelsens lille spiselokale til 16 personer har vi installeret

Altro Walkway™ 20 / VM20 er Altro’s særdeles populære, hårdføre

fire unikke rektangulære områder, hvor vi med succes har brugt

2mm sikkerhedsgulv, som yder livslang skrid- og slagsikkerhed.

Altro’s sikkerhedsgulve til at skabe et banebrydende og yderst

Produktet kommer i 42 farver – i alt fra klare til diskrete designs,

æstetisk udtryk”, siger Massip.

design uden gnister og dekorative designs med chip, hvilket giver

Daniel Alcaide fra gulvinstallatør virksomheden Colober Flooring

øget designfleksibilitet.

Light udtaler, ”Vi har maksimeret fordelene ved Altro: sikkerhed,

Når du vil skabe hjemlige, behagelige og familiære omgivelser,

nemt at installere og så æstetikken. Når det gælder krav og

men nægter at gå på kompromis med sikkerheden, er Altro Wood

inspektioner er det intet problem med Altro’s sikkerhedsgulve,

Safety™ ideelt. Det kommer i 16 trælignende designs, inklusiv

fordi de altid er langt over de krav, der gælder i henhold til

klassisk, klassisk moderne og moderigtig – så du kan variere

bestemmelserne, hvilket er betrykkende.”

omgivelserne fra cool og klassisk til varmt og behageligt.
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