Torbay sjukhus,
Storbritannien
Altro Orchestra ser bra
ut på ögonkliniker

”Inredningsdesignen är verkligen
estetiskt tilltalande. Golvet passar
dessutom enkelt in, precis som
väntat när det gäller Altro.”
Scott Andrews,
besiktningsman vid Roberts Flooring
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1. Altro Orchestra™ | Bassoon | CH2831 | LRV 17
2. Altro Orchestra™ | Soul | CH2817 | LRV 29
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Torbay sjukhus,
Storbritannien
Altro Orchestra ser bra ut på ögonkliniker

“Altro Orchestra är verkligen lätt
att rengöra och kan dessutom
maskinrengöras.”

Uppdrag

Paul Gaunt,

Torbay sjukhus är det viktigaste sjukhuset i South Devon. Det
drivs av Torbay and South Devon NDS Foundation Trust.

chef för byggnadsunderhåll,
Torbay and South Devon
NHS Foundation Trust

Ögonkliniken på sjukhuset behövde en golvrenovering då de
gamla textila golvplattorna inte längre var lämpliga. Sjukhuset
behövde ett blått golv för att komplettera intilliggande finish.

Tillvägagångssätt
Altro träffade avdelnings- och sjukhusansvariga för att diskutera
olika golvalternativ. Ansvarig person vid Estates Building utsåg, med
stöd av och i nära samarbete med Altro, rätt golv till kliniken.

Golvval
Det bestämdes att Altro Orchestra i de båda komplementfärgerna
‘Bassoon’ och ‘Soul’ skulle användas för att inreda ögonkliniken.
Inredningsdesignen togs fram i samarbete mellan Altro och Torbay
sjukhus. Altro Orchestra installerades av Roberts Flooring. Installationen
gick bra och väntrummet har nu ett proffsigare utseende med ett
naturligare ljus som har åstadkommits med hjälp av de båda färgerna.
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Passar bra tillsammans med:
1. Altro Orchestra™
2. Altro Cantata

™
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Till utrymmen där komfort och ljuddämpning är viktiga har det
2,85 mm höga golvet Altro Orchestra tagits fram för att skapa
en idealisk miljö att leva och studera i. Få märken lämnas
kvar i golvet som därför lämpar sig väl bland omväxlande
utrustning och möbler, t.ex. sjukhussängar. Samtidigt dämpar
det inbyggda isoleringssystemet ljudet med upp till 15 dB.
Med en färgpalett om 40 olika färger och utformanden som
varierar från lugna och neutrala till vibrerande nyanser ger Altro
Orchestra möjligheten att skapa rätt atmosfär, varje gång. För
att få ett komplett utseende, helt vägen igenom, kan golvet
kan kombineras med Altro Operetta och Altro Serenade.
Golvet kan även kombineras med det hygieniska
väggsystemet Altro Whiterock.

3. Altro Operetta™

040 31 22 00

info@altro.se

www.altro.se/Kundreferenser

altro.se

