16 nya färger –
nu med
AltroBead™ Technology
som ger ett unikt, mjukt och
hemtrevligt utseende!

Altro Aquarius™
Säkerhetsgolv för våta miljöer för både skor och barfota
finns nu i 16 nya färger som har alla fördelarna med Altros säkerhetsgolv kombinerat med hemkänsla.

www.altro.se

Altro Aquarius: Den säkra och attraktiva lösningen för våta miljöer
Skapar boenden med fler färger och valmöjligheter
Kraven på miljöer där människor bor, exempelvis vårdhem och studentboenden, har aldrig varit högre från de som betalar för boendet.
Kalla och kliniska miljöer accepteras inte längre. Utseendet är också viktigt. För de som tillhandahåller boendet har säkerheten fortfarande högsta
prioritet, i synnerhet i våta miljöer. Nu förenar Altro Aquarius det bästa av två världar. Med ett pendeltestvärde (PTV) på 50* har
Altro Aquarius visat att människor kan vara säkra i både våta och torra miljöer, med eller utan skor. Utöver de ursprungliga 20 färgerna finns
nu golvet i 16 nya attraktiva färger med en mjuk finish.

Låt oss presentera vår unika
AltroBead Technology
De 16 nya färgerna på Altro Aquarius är de första som utvecklas
med den nya AltroBead-teknologin. För varje färg blandas
minipärlor i tre omsorgsfullt utvalda färgtoner, som sprids ut på
golvet ovanpå grundfärgen. Resultatet blir det enhetliga, mjuka
utseende som man vill ha i en inomhusmiljö. Den diskreta
blandningen av fyra olika nyanser för varje färg gör det mycket
lättare att matcha eller välja väggar och detaljer, och möjliggör en
annorlunda och mer personlig känsla på större boenden, även om
samma golv används överallt.

Kompromisslös prestanda
Tjusningen med AltroBead Technology är att den överbryggar
gapet mellan

högpresterande säkerhetsgolv
och behovet av
hemtrevliga golv.
De nya naturinspirerade Altro Aquarius-färgerna och den mjuka
finishen ger ett exklusivt utseende i spaanläggningar eller boenden
där man vill få människor att koppla av och inte känna att man går
på ett säkerhetsgolv. Altro Aquarius gör att man tar säkerheten för
given. Det gör också golvet till det perfekta valet för anpassningar
av hem, där säkerheten hos sårbara vårdtagare och deras vårdare

Altro Aquarius avvisar vanliga föroreningar som förekommer i våta

är av yttersta vikt. Att använda Altros säkerhetsgolv i en hemmiljö

miljöer, som schampo, balsam eller flytande tvål**. Det ger hög

skapar en känsla av oberoende och gör att vårdtagaren kan bo kvar

stegsäkerhet oavsett om det är vått eller torrt, och kraven minskar

längre i sitt eget hem.

på personalen att alltid hålla torrt. Det betyder att vårdpersonal kan

Altro Aquarius utnyttjar Altro Easyclean Maxis PUR™ Technology
för snabbare och lättare rengöring, vilket gör det enklare för vårdare
och städare.
Altro Aquarius har utvecklats för bestående prestanda i både våta
och torra miljöer, med eller utan skor. Det förhindrar att man
halkar i utrymmen där människor är som mest sårbara. Golvet
uppfyller kraven för klass B i DIN 51097 för barfotabruk och har ett
pendeltestvärde (PTV) på ≥ 50 (Slider 96).

fokusera på att bada, torka och klä de boende utan att oroa sig för
att de själva eller patienten ska halka.
Altro Aquarius har den hållbarhet som man kan förvänta sig av
Altro och bevarar sitt halkskydd under hela livslängden. Golvet är
tåligt mot slitage från skor, men också skönt för bara fötter.
* Slider 96 (skor)
** Slider 96 (skor) och 55 (bara fötter)

Avstressande färger
Stilla och lugna med blå, gröna och lila färgtoner

Deckchair PX2013

WR396 / A1M396 / LRV 50

Sea Urchin PX2014

WR397 / A1M397 / LRV 34

Seahorse PX2011

Beach Hut PX2012

WR394 / A1M394 / LRV 47

WR395 / A1M395 / LRV 37

Houseboat PX2015

Windbreak PX2016

Driftwood PX2004

Starfish PX2010

WR398 / A1M398 / LRV 25

WR399 / A1M399 / LRV 38

Varma nyanser
Skapa trivsel med gula, röda och bruna färgtoner

Fisherman PX2009

Breakwater PX2003

Cuttlefish PX2002

Shoreline PX2006

WR392 / A1M392 / LRV 48

WR385 / A1M385 / LRV 50

WR386 / A1M20 / LRV 42

WR389 / A1M389 / LRV 38

WR387 / A1M387 / LRV 32

WR393 / A1M393 / LRV 21

Tidlösa färger
Förmedla neutralitet, renlighet och klass med vitt och grått

Jellyfish PX2005

Lighthouse PX2001

Porthole PX2007

Anchor PX2008

WR388 / A1M388 / LRV 46

WR291 / A1M01 / LRV 70

Färger kan framkalla
olika känslor
Dessa 16 tillskott i Altro Aquarius-serien har utvecklats
med trivsel, värme och avkoppling i åtanke, för att göra

WR390 / A1M390 / LRV 30

WR391 / A1M82 / LRV 16

badet mer njutbart och för att undvika den kliniska
känsla som en del boenden präglas av.
De 16 nya färgerna är inspirerade av naturen och
ger större designfrihet utan att kompromissa med
säkerheten.
Om du vill ha starkare färger på säkerhetsgolv i våta
miljöer finns de 20 ursprungliga färgerna för Altro
Aquarius fortfarande kvar.
Vi har alltid en färg som passar, från den svala Dragonfly
till den kryddstarka Coral Crab. Besök gärna vår
webbplats för mer information.

WR = svetstråd, A1M = kitt,
LRV = ljusreflektionsvärde
†

I omklädningsrum där piggar och dubbar förekommer rekommenderar

vi Altro Atlas™ 40

Typiska användningsområden:

Badrum. Duschar. Våta miljöer inom äldreomsorg, hemanpassning, gruppboenden och studentbostäder.
Simbassängskanter. Bastu. Spa. Omklädningsrum†.

Altro, the future is safer with altro, Altro Aquarius, Altro Whiterock White, AltroBead och Altro Easyclean Maxis PUR är varumärken som tillhör Altro Limited.

En komplett lösning
Altro Aquarius har tagits fram för att passa perfekt ihop med
den hygieniska väggbeklädnaden Altro Whiterock™, och bilda
ett vattentätt system för ökad säkerhet och hygien. Tillsammans
ger de två produkterna ett exklusivt och effektfullt utseende som
möjliggör skräddarsydd utformning med precis den känsla och
det utseende man vill ha.
Specialprodukter för speciallösningar
Mer utförlig information om att välja, installera och underhålla
lösningar för våta miljöer hittar du på vår webbplats.
Hållbarhet
I enlighet med vårt engagemang för hållbarhet tillverkas Altro
Aquarius av material från ansvarstagande källor, och är 100 %
återvinningsbart efter användning.
Besök www.altro.se/Altro-Aquarius för att få veta mer.

Altros produkter utvecklas och förnyas ständigt. Gå in på www.altro.se eller kontakta din lokala leverantör för information om vårt senaste sortiment.
Tryckt på papper från en fabrik som är miljöcertifierad enligt ISO14001.
Framställd av ett företag som är EMAS-registrerat (No FIN-00021) och följer FSC:s regler för skogsbruk och andra kontrollerade råvaror.
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