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Altro Whiterock™
W obszarach, w których higiena jest kluczowa.

• odporny na uderzenia

Altro Whiterock oferuje nowoczesną alternatywę dla płytek

• bez fug

ceramicznych i jest zgodny ze wszystkimi aktualnymi

• wytrzymuje temperatury do 60ºC

dyrektywami UE dotyczącymi zdrowia i higieny.

• czyszczenie mokrą ścierką lub parownicą

Dostępny w szerokiej gamie kolorów, bezfugowy system
sprawia, że bakterie i szkodniki nie mają warunków do
rozwoju.
W skrócie:
• Wodoszczelny i nieprzepuszczalny
• szybki i łatwy w instalacji
• Klasa pożarowa B-s3-d0 (EN 13501-1)
• zgrzewalne i termoformowalne
• Idealny system ścienny, w którym higiena jest kluczowa
• Zatwierdzony przez HACCP
• Atest higieniczny

• 20-letnia gwarancja
• w połaczeniu z podłogami Altro stanowi szczelne,
higieniczne rozwiązanie
Dostępne:
• Altro Whiterock White™ - klasyczne wykończenie
• Altro Whiterock Satins™ - satynowane wykończenie
w 27 kolorach
• Altro Whiterock Chameleon™ - z połyskiem, wysokiej
jakości wykończenie w 16 kolorach
• Altro Whiterock Splashbacks™ - we wszystkich kolorach
• wymiary arkuszy: 2500 x 1220 mm / 3000 x 1220 mm

• Znak CE

Najwyższej jakości higieniczny system okładzin ściennych. Altro Whiterock doskonale nadaje
się do kuchni domowych i komercyjnych, służby zdrowia, pomieszczeń laboratoryjnych, łazienek,
kostnic, kabin prysznicowych i przebieralni, serwerowni, suszarni, pralni.
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Altro Fortis Titanium™
Altro Fortis to bardzo wytrzymały system okładzin ściennych

• Znak CE

i narożników o grubości 2,5 mm. Doskonale nadaje się do

• Atest higieniczny

pomieszczeń edukacyjnych, medycznych i sklepowych,

• łatwa do wycierania powierzchnia

chroni ściany przed uderzeniami i zadrapaniami.

• mocna, trwała, o wysokiej odporności na uderzenia

Idealny do miejsc, w których ściany i płyta gipsowokartonowa wymagają ochrony przed uderzeniami i
zadrapaniami od obuwia lub ruchu kołowego, takimi jak
korytarze, sale lekcyjne i obszary o dużym natężeniu ruchu.
W skrócie:
• zabezpiecza przed uderzeniami i zarysowaniami
• szybki i łatwy w instalacji

okładzina scienna
• 20-letnia gwarancja
• idealne i trwałe zabezpieczenie powierzchni w połączeniu
z podłogą Altro
Dostępne:
• dziesięć kolorów o lekko teksturowanej powierzchni
• wymiary: 3000 x 1220 mm

• pomaga zmniejszyć koszty konserwacji
• zapewnia, że obszary o dużym natężeniu ruchu nie
będą narażone na zniszczenia

Wytrzymała ochrona ścian, drzwi i narożników.
Altro Fortis doskonale współpracuje z systemem ściennym Altro Whiterock.
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Altro design
Wyjatkowa estetyka modułowego systemu podłóg

W skrócie: Altro Whiterock wall designs

Altro Ensemble™ i niezwykła trwałość okładzin ściennych

• trwałość Altro Whiterock

Altro Whiterock to idealne połączenie.

• pasujące uszczelniacze silikonowe

Altro Whiterock Digiclad™ zapewnia swobodę projektowania

• 10-letnia gwarancja

i tworzenia własnego dzieła sztuki.

• Atest higieniczny

W skrócie: Altro Ensemble

Dostępne w:

• warstwa użytkowa o grubości 2,6 mm / 0,55 mm

• 11 opcji naturalnego drewna, kamienia i lnu

• Redukcja dźwięku o 15dB / komfort pod stopami

• wymiary arkuszy: 2500 x 1220 mm / 3000 x 1220 mm

• wyjątkowa elastyczność

W skrócie: Altro Whiterock Digiclad

• możliwość łączenia różnych wzorów i kolorów,

• mozliwość nadruku dowolnego obrazu na arkuszu

™

• szybkie i łatwe w instalacji

Altro Whiterock

• 10-letnia gwarancja

• odporny na zarysowania

Dostępne w:

Dostępne:

• 57 opcji drewna, kamienia i bloku

• wymiary arkuszy: 2500 x 1220 mm / 3000 x 1220 mm

• 3 deski i 1 rozmiar płytek

• nieograniczone możliwości projektowania

Dla obszarów, w których priorytetem jest estetyka i wysokiej klasy design,
oraz trwałość i gwarancja Altro. Kompatybilny z podłogami Altro i ścianami dla
kompleksowego rozwiązania budowlanego.
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Podłogi Altro
Dla wielu przestrzeni o podwyższonym ryzyku poślizgu

• 10-letnia gwarancja

ważne są zarówno estetyka, jak i trwałość. Potrzebujesz

• Atest higieniczny

uniwersalnego rozwiązania oferującego szeroki wybór

• wszystkie podłogi są kompatybilne ze ścianami Altro

kolorów i wykończeń, a także powierzchni, na której

• w połaczeniu z okladzinami ściennymi Altro Whiterock

możesz polegać.

stanowi szczelne, higieniczne rozwiązanie

Paleta produktów Altro doskonale nadaje się do

Dostępne:

pomieszczeń wewnętrznych w tym do pomieszczeń

• bezklejowa podłoga Altro Cantata w 16 odcieniach

mokrych (łazienki) oraz oferuje produkty dobrze

• Altro Serenade 19dB, akustyczna podłoga o gr. 3,9 mm

zaprojektowane i etstyczne.
W skrócie:
• rozwiązania montażu także bez kleju, komfort i akustyka
• łatwe do czyszczenia
• Pomagają zmniejszyć koszty konserwacji

w 15 kolorach i wzorach
• Altro Orchestra 15dB, komfortowa podłoga o gr. 2,85 mm
w 40 kolorach i wzorach
• Altro Operetka - 4bB, podłoga o gr. 2 mm w 25 kolorach
i wzorach

• grwarantuje, że obszary o dużym natężeniu ruchu
zachowują swój pierwotny wygląd

Te podłogi zapewniają szeroką gamę kolorów, komfortu, opcji akustycznych oraz
montaż bez klejenia. Są idealne do obszarów, w których kluczowa jest estetyka.
Łatwe do czyszczenia i konserwacji oraz kompatybilne ze ścianami Altro.
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Specjalistyczne, bezpieczne podłogi Altro
Tłuszcze, oleje i szampony występujące w kuchniach

• PTV ≥45 + / R11-R12

i pomieszczeniach mokrych stwarzają ryzyko dla osób tam

• 10 lat gwarancji

chodzących, dlatego oferujemy specjalistyczne rozwiązania,

• wytrzymuje temperatury do 60ºC

które zmniejszają ryzyko poślizgu do jednego na milion,

• czyścić mopem, parą lub mechaniczne

nawet w tych trudnych warunkach.

• Połącz z Altro Whiterock, aby uzyskać w pełni szczelne

Specjalna antypoślizgowa podłoga firmy Altro została

i łatwe do czyszczenia rozwiązanie

zaprojektowana nie tylko po to, by zapewnić ci spokój

Dostępne:

ducha, ale także komfort i estetykę.

• Komercyjne podłogi kuchenne Altro Stronghold™

W skrócie:
• utrzymuje ryzyko poślizgu do jednego na milion
zanieczyszczeń
• dożywotnia gwarancja odporności na antypoślizgowość
• Zatwierdzony przez HACCP

30 / K30 PTV ≥55, R12
• Podłogi do pomieszczeń mokrych Altro Aquarius™
PTV ≥50 (Suwak 96), R11
• Wytrzymała podłoga Altro Classic™ 25 / X25
PTV ≥45, R11

• Atest higieniczny

Stosuj w obszarach, w których bezpieczeństwo jest najważniejsze. Specjalna
antypoślizgowa podłoga firmy Altro gwarancje jakość bez uszczerbku dla estetyki.
Połącz ze ścianami Altro, aby zapewnić higieniczne, łatwe do czyszczenia powierzchnie.
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Bezpieczne podłogi Altro
Mamy szereg rozwiązań podłogowych, które zmniejszają

• trwałe

ryzyko poślizgnięcia się na powierzchniach mokrych do

• odporne na plamy

jednego na milion.

• Zatwierdzone przez HACCP

Spełniają najwyższe standardy antypoślizgowości na całym
świecie i posiadają trwałą gwarancję na antypoślizgowość.
Są trwałe, odporne na plamy, wytrzymują ekstremalne
temperatury i fizyczne zużycie.

• 10 lat gwarancji
• odporne na uderzenia
• wszystkie podłogi są kompatybilne ze ścianami Altro
Dostępne:
• komfortowe podłogi także do montażu bezklejowego

Tak więc, pomimo intensywnego użytkowania Twoje

• wzór drewna

podłogi będą zawsze ładnie wyglądać. By spełnić Twoje

• grubości 2,5 mm i 4 mm

oczekiwania, oferujemy szeroką gamę kolorów i wykończeń.

• 42 kolory

W skrócie:
• rysyko poślizgu na mokrej powierzchni – jeden na milion
• Atest higieniczny
• PTV ≥36 na mokrej powierzchni

Nasze antypoślizgowe podłogi mają szeroką gamę kolorów i gwarantują
długotrwałą antypoślizgowość w pomieszczeniach mokrych. Połącz ze ścianami Altro,
aby uzyskać łatwe do czyszczenia, trwałe rozwiązanie.
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Agnieszka Kubica, Altro Area Manager - Eastern Europe
+48 669 390 504
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