“Med golvet från Altro uppfyller
min verkstad garanterat de krav
som de flesta, större tillverkarna
ställer på en ackrediterad

Robert Reeves,
Watch Repair, UK

verkstad - en jämn, grå yta med
böjda kanter för att förhindra
dammansamlingar I hörnen.”
Robert Reeves

Altro Orchestra i perfekt
harmoni med välbehövlig
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1. Altro Orchestra™

Robert Reeves
Watch Repair
“Altro Orchestra var lätt att

Altro Orchestra i perfekt harmoni med
välbehövlig verkstad

installera och stödet från Altro
var, som alltid, väldigt bra.”
Ben Clarkson,
Absolute Flooring

Ärende
Robert Reeves, klockreparatör i St. Austell, Cornwall, har varit i branschen
sedan 1975. 1995 blev Robert en självständig, ackrediterad Rolexreparatör
och 2016 ackrediterad reparatör av klockor från Omega. När företaget
skulle flytta var var keramikplattorna i den nya verkstaden skadade och
golvet ojämnt.
För att kraven på den ackrediterade verkstaden skulle uppfyllas behövde
ägarna ett vinylgolv som kunde böjas i kanterna stället för golvlister.

Förutsättning
Robert kontaktade Ben Clarkson vid Absolute Flooring för att be om hjälp
med att välja och installera ett golv. Han behövde ett jämnt golv med mjuk
yta som det skulle vara lätt att hitta pyttesmå klockdelar på, om de föll
till golvet. Ben kontaktade Altro för att be om råd och föreslog att Robert
prövade det nya golvet Altro Orchestra.

Golvval
Robert valde Altro Orchestra i ett grått betongutförande för att få ett perfekt
passande utseende.

Altro Orchestra har utvecklats för utrymmen där det är viktigt med
ett ljuddämpande golv som det är bekvämt att gå på och som är
idealiskt i arbets-, undervisnings- och bostadslokaler. Golvet är
behagligt att gå på och gör livet till fots lättare för både studenter
och patienter, men framför allt för hårt arbetande personal som
tillbringar oändligt många timmar med att stå och gå.

Absolute Flooring slipade och jämnade till golvet. Installationen var enkel att
genomföra och färdigställdes på en gång.
Robert blev mycket förtjust över resultatet, golvet var väldigt snyggt och lätt
att rengöra och sköta.
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Med en 40 färger rik färgpalett och utformanden med allt från
lugnande, neutrala färger till färgstarkare nyanser, kan du alltid
skapa rätt atmosfär med Altro Orchestra.

Passar bra tillsammans med:
1. Altro Whiterock White™ FR
2. Altro Whiterock Satins™ FR
3. Altro Operetta™
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