Adriano Zumbo, Australien
Altro XpressLay, det främsta
valet för mästerkockar

“Vi behövde ett golv som kunde
installeras utan lim men som ändå
skulle uppnå det halkskyddsvärde
som krävs för matställen,”
Myles Cran-Crombie,
projektledare, Star Casino.
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1. Altro XpressLay™

Adriano Zumbo,
Australien
Altro XpressLay, det främsta
valet för mästerkockar

“Golvet har installerats och vi
funderar nu på att använda det i
andra utrymmen i vår fastighet”
Myles Cran-Crombie,

Utmaning

projektledare, Star Casino.

Den välkände mästerkonditorn Adriano Zumbo är känd för
sina kreativa och färgglada efterrätter som får det att vattnas i
munnen. När nya butiker dök upp över hela Australien gav han
sig ut på marknaden för att hitta en innovativ golvlösning.

Tillvägagångssätt
Köksinredare rekommenderade prisbelönta Altro XpressLay för
dess limfria och miljövänliga egenskaper. Golvet skulle dessutom
uppfylla de höga krav på stegsäkerhet och lättstädbarhet
som ställs inom café- och restaurangbranschen.

Lösning
Altro XpressLay har samtliga kvaliteter och mer därtill. Golvet går
snabbt att lägga, utan att säkerhet och hållbarhet inskränks. Det
ligger dessutom lika bra mot underlaget som de säkerhetsgolv
från Altro som installeras med hjälp av lim: inga veck, ingen
lägesförändring. Altro XpressLay har en förväntad livslängd på 15 år
samt 10 års garanti, vilket är betryggande när golvet väl är lagt.

Till Altro XpressLay används en unik sammansättning för att golvet
ska gå snabbt att lägga in, utan att prestanda och tålighet inskränks.
Med vår revolutionerande teknik med dubbad golvundersida
ligger golvet slätt mot underlaget och uppför sig på samma vis
som vanliga liminstallerade golv, utan att något lim behövs.
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Passar bra tillsammans med:
1. Altro Whiterock White™ FR
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Eftersom golvundersidan andas behövs ingen fuktskyddande
hinna, varför golvet går lättare och snabbare att installera.
Genom att använda limfria golv från Altro kan installationstiden
halveras jämfört med den vid sedvanlig installering.
De limfria golven kan installeras både ovanpå befintliga golv och
direkt på färsk cement. Golven går lätt att ta bort och återanvända
och är fullständigt återvinningsbara i slutet av deras livscykel.

2. Altro Walkway™ 20 / VM20
3. Altro Whiterock Satins™ FR
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