“Altro Ensemble gulvet ser fantastisk ud,

Taquitos Restaurant,
Tapas & Tequila Bar

føles fantastisk og er ideelt til området.
Det tilføjer kvalitet og fungerer så godt
med det overordnede design. Det er
meget nemt at rengøre og vedligeholde,
og det er så vigtigt for praktisk

Altro Ensemble — designfrihed
i ny mexicansk restaurant

hverdagsbrug. Det bringer virkelig vores
restaurant til live.”
AJ,
Ejer, Taquitos
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Taquitos Restaurant,
Tapas & Tequila Bar
Altro Ensemble – designfrihed
i ny mexicansk restaurant
Problem

“Altro er kendt for sin kvalitet, og jeg

Taquitos Restaurant, Tapas & Tequila Bar er en ny mexicansk restaurant
med 76 pladser i West Vale nær Halifax. Stedet er det seneste i en række
nye sofistikerede gå-i-byen-steder, som er åbnet i West Vale – og hver af
dem har nydt godt af visionerne fra den lovende interiørdesigner Vanessa
Thornton, ejer af Vanessa Thornton Interiors.

vil helt sikkert bruge deres produkter,

Taquitos ejer, Al, købte lokalerne i august 2018 og kontaktede Vanessa for
at få hjælp til at skabe det rette interiør. Al ønskede, at Taquitos skulle være
urbant, smart, med kant og trofast over for den mexicanske følelse, men
med et twist. Det skulle ikke ligne en kæde, og der skulle være en meget
stærk identitet, noget unikt og rigtig wow-faktor.

fuldstændigt visionen.”

herunder Altro Ensemble, igen i
fremtidige projekter. De var dejlige at
samarbejde med, hurtige, effektive,
hjælpsomme, og de forstod

Vanessa Thornton,
Ejer, Vanessa Thornton Interiors

Tilgang

Vanessa lavede en masse undersøgelser for at kunne sammensætte den
rigtige indretning. Gulvene var en væsentlig faktor for stemningen på det
nye sted, for det skulle være stilfuldt og overdådigt, arbejde med
designtemaerne, men også passe til formålet, slidstærkt og praktisk.
Vanessa siger: ”Al kender og stoler på Altro, og jeg har også arbejdet med
dem i min tidligere karriere med kommerciel nyindretning, så jeg kontaktede
dem, og de anbefalede Altro Ensemble luksusvinylfliser.”

Altro Ensemble (M 500.1 V) er et modulopbygget gulvsystem, som
giver fuld frihed til at skabe fantastiske gulve til indendørs områder.
Fra ensfarvede blokke til geometriske mønstre er det kun fantasien,
der sætter grænser.

Løsning

Det modulopbyggede gulvsystem Altro Ensemble udgør næste generation
af luksusvinylfliser. Fra ensfarvede planker til geometriske mønstre i
forskellige størrelser og teksturer giver Altro Ensemble frihed til at designe
luksusgulve til kommercielle indendørs områder.
Vanessa Thornton Interiors er blevet tildelt prisen Altro Design Recognition
Award for Taquitos. Dave Ford, Altros britiske Specifications Manager –
North, siger: ”Det er et af de bedste eksempler på inklusivt design, vi
har set.”
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Ser godt ud sammen med:
1. Altro Whiterock Satins FR
™

2. Altro Reliance™ 25
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Altro Ensemble har 15 dB støjdæmpning med ekstra komfort under
fødderne, hvilket gør gulvet perfekt til gæsteområder i hoteller,
herunder foyerer og receptionsområder, restauranter og caféers
spiseområder, detailhandel, kontorer og studenterboliger. Kort sagt:
Ethvert miljø, hvor design er væsentligt.
Med fire modulstørrelser kan man mixe og matche, så der skabes
unikke mønstre ved hjælp af farve og design. Løsningen kan
kombineres med Altro Whiterock FR™ vægsystem til et unikt
indendørs design statement.

3. Altro Stronghold™ 30 / K30
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