The Lawns care home, UK
“Installationen kan gennemføres så meget
hurtigere, fordi vi ikke skal vente på,
at klæbemidler skal hærde, før gulvet

Ny Altro Cantata skaber et
hjem i plejehjemmet

lægges. Det kan lægges direkte ned på
det allerede eksisterende gulv, så det
giver minimal forstyrrelse for beboerne.”

Roo Williams,
Administrerende direktør, C&C Flooring
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The Lawns care home, UK

Ny Altro Cantata skaber et hjem
i plejehjemmet
Udfordring

Gulvet i de vigtigste fællesområder på The Lawns, et familiedrevet
plejehjem i Quedgley, Gloucestershire, begyndte at se kedeligt ud, og
lederen, Anna Carrier, var bekymret over infektionsbekæmpelse, hygiejne
og rengøringsproblemer. Plejehjemmet besluttede, at gulvet skulle udskiftes,
men at det nye gulv skulle bidrage til at bevare bygningens originale
udseende og samtidig se varmt og hjemligt ud. Det var også nødvendigt at
sikre, at beboerne følte sig trygge i deres miljø, samtidigt med at der skulle
tages hensyn til deres følsomhed over for lugte og uro.

“Vi har brugt andre Altro klæbemiddelfrie
gulve i et par år nu, og det nye Altro
Cantata er fantastisk. Det ser godt ud
og supplerer plejehjemmet perfekt.”

Roo Williams,
Administrerende direktør, C&C Flooring

Tilgang

C&C Flooring blev valgt til at installere det nye Altro gulv på The Lawns
i stueetagens cirkulationsområder, spisestuer, saloner og i receptionen.
Roo Williams fra C&C Flooring ønskede at sikre, at lugt forbundet med
klæbemidler blev minimeret, og at installationen gik hurtigt. Man valgte
Altro Cantata i nuancen “Shaded Cherry”, hvilket gjorde det muligt at
afslutte installationen på halvdelen af den normale tid for et limet gulv.
Altro Cantata gør maksimalt indtryk med minimal installationstid.
Med 29 nye farver, inklusive 12 muligheder med finish som træ,
14 dB lydreduktion og en 10-års garanti tilbyder Altro Cantata også
optimale niveauer af komfort under fødderne, hvilket giver en sikker,
holdbar og dekorativ løsning til travle rum.

Resultat

“Vi elsker det nye gulv, fordi det er let at rengøre og reducerer støj i
bygningen. Men det bedste er den dejlige træ-effekt, der er varm og
indbydende. Gulvet er ligeledes meget behageligt at gå på, hvilket er
utrolig vigtigt for vores beboere. Det passer nøjagtigt til det, vi ønskede
at opnå.” Anna Carrier, Manager, The Lawns.
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Ser godt ud sammen med:
1. Altro Serenade™
2. Altro Wood™
3. Altro Whiterock Satins™ FR
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Ved hjælp af vores prisbelønnede klæbemiddelfrie
installationsmetode kan gulvet svejses og gås på samme dag, og
ved afslutningen af brugstiden kan gulvet let fjernes igen, så det
kan genbruges eller genanvendes. Med Altro klæbemiddelfrie gulve
kan installationstiden halveres sammenlignet med en traditionel
installation med klæbemidler. Gulvet er perfekt til travle offentlige
rum med behov for minimal forstyrrelse, og der er ingen lugt fra
klæbemidler.
Vil du vide mere? Så kan du besøge vores hjemmeside og fx se
en kort video af installationen.
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