Designed for possibilities.
Made for people.

Samfund
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Bæredygtighed

Miljø

Brug og genbrug – Altro er den
bæredygtige løsning til gulve og vægge

altro.dk

Bæredygtighed
er afgørende for
de valg, vi træffer
Bæredygtighed beskytter vores naturlige
miljø, menneskets og naturens sundhed,
samtidig med at innovationen fremmes
uden, at vores evne til at overleve bliver
kompromitteret.

Med stigende

Vores innovative

bekymring for miljøet og

udviklingsteam ser

klimaforandringerne har der

på vores slutbrugeres

været fokus på den måde,

trivsel samt komforten

hvorpå nye strukturer

og bæredygtigheden

etableres og opbygges;

af vores produkter,

ikke mindst i anvendelsen

installationsmiljøer og

af energi og ressourcer.

interne rum. Et yderligere

Hertil kommer presset fra

aspekt er, hvordan vi

tidsbegrænsninger og

kan forbedre den fysiske

stramme budgetter, og

og følelsesmæssige

derfor forstår vi vigtigheden

effekt, som vores

af at færdiggøre

produkter vil have.

byggeprojekter så hurtigt
og bæredygtigt som muligt.

Derudover søger vi også
efter måder, hvorpå vi

Altro er forpligtet til at

kan være gennemført

sikre bæredygtigheden

bæredygtige på vores

af alle vores produkter:

globale faciliteter. Et

Fra indkøb af materialer,

typisk eksempel er –

energiforbruget i vores

limfri gulvbelægning,

produktionsproces på vores

der anvendes på vores

faciliteter i Storbritannien

faciliteter, ergonomisk

og Tyskland og frem til

og bevægelsesfølsom

slutproduktionsprocessen,

belysning, reduktion

herunder, hvordan vi pakker

af deponeret affald

og distribuerer vores

på vores restauranter

produkter. Altro gennemgår

samt genanvendelse

hvert et trin i processen,

af vareprøver.

lige fra det antal kilometer,
der bruges på at levere
materialer, til kvaliteten af
det papir, vi udskriver på.
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Retningslinjer for cirkulær økonomi - Vi ønsker ikke

Reduceret
installationstid
og 100 %
genanvendelighed

at være en producent, der driver en „tag, producer,
forbrug og bortskaf“-fremgangsmåde. Vores værdisæt
er at bruge og genbruge, samtidig med at vi arbejder
inden for retningslinjerne for cirkulær økonomi.
Altro er medstifter af Recofloor, der er branchens
returordning for vinyl, og som indsamler sikre og
glatte vinylrester samt fraskåret og afmonteret vinyl,
som dermed undlades at blive sendt til deponi.

99 %

Altro har
været
førende

af Altro

inden for

sikkerhedsgulve

innovation

indeholder en

i

100

Contains
bio-plasticiser

bio-blødgører,

år

der kommer fra en vedvarende
ressource i Europa

Forretnings- og produktcertificering –
Altro fremstiller produkter, der kvalificerer
sig til kreditter eller akkrediteringer i
internationale grønne bygningsordninger.
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Altro prisvindende, klæbefrie og
bæredygtige gulve findes nu i
nye serier, som giver øget gangkomfort og større
trinstøjsreduktion. Hertil kommer et helt nyt udvalg af fordele,
herunder flere designmuligheder inden for farve og træ, hvilket
giver total fleksibilitet til dine forskellige anvendelsesområder.
Vores limfriegulve omfatter også vores mest avancerede
Altro Easyclean-teknologi, samtidig med at fordelene ved
reduceret installationstid og 100 % genanvendelighed bevares.
Altros limfriegulvbelægning udmærker sig ved sine miljømæssige
kvaliteter. Altros limfrie gulvbelægning er bæredygtigt
og 100 % genanvendeligt efter endt brug. Vores særligt

Dekorativt, limfrit gulv med 14 dB
støjreduktion og gangkomfort

avancerede rengøringsteknologi sikrer nem vedligeholdelse
og optimeret infektionskontrol med reduktion af bakterie- og
skimmelvækst gennem forbedret renlighed. Vi har anvendt
vores nye, patentanmeldte „chokoladekagemønster“- på
undersiden af nogle af vores limfrie produkter for at sikre
trinstøjsreduktion på 14 dB samt forbedret gangkomfort.
Altros gulve har gennemgået strenge eksterne VOC-tests.
Her er der påvist lave niveauer af flygtige organiske forbindelser –
helt i overensstemmelse med national og international kvalitet
af luften indendørs.’

Altro Cantata tilbyder en opdateret palette af farver og
™

designs med forbedrede rengøringsmuligheder. Vi fortsætter

Flere designmuligheder, der
giver dig mulighed for at skabe
løsninger til hele bygningen

med at levere gulvløsninger, der efterlever mange former
for æstetik.

Revolutionerende, internationalt prisvindende
Altro XPressLay™ var verdens første limfriesikkerhedsgulv,
og blev introduceret på markedet efter 5 års udvikling og
test. I 2019 fejrede Altro XPressLay sit 10-års jubilæum
for levering af sikker gulvbelægning i forskellige miljøer.

Vores bæredygtige, limfrie gulv er 100% genanvendeligt,
bidrager med at fjerne omkostningerne til bortskaffelse
og overflødiggør deponi.
Prisbelønnede, slidstærke og
limfrie gulve med avanceret
EasyClean-teknologi
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Altro Cantata™ | Champagne Oak
AFW280010 | LRV 38
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Forpligtet til principperne
om cirkulær økonomi
Vi stoler på, at vores partnere holder os ajour med vigtige
branchetendenser, nye lovgivningsmæssige afgørelser og
teknologiske fremskridt. Dette skaber bedre og dermed
mere miljøvenlige standarder for vores industri. For at
reducere interne og eksterne processers negative effekt på
miljøet er vi medlemmer af eller partnere med:

Green Building Council Danmark
(DK-GBC)
Altro er medlem af Green Building Council Danmark
(DK-GBC). DK-GBC er en non-profit medlemsorganisation,
der fremmer bæredygtighed i bygninger i Danmark. DK-GBC
tilbyder reel og upartisk kontrol af den bæredygtige indsats
i byggeprojekter og byområder, ligesom ordningen uddanner
konsulenter og revisorer i den tyske certificeringsstandard
for Sustainable Building Council (DGNB). DK-GBC fører
tilsyn med DGNB-certificeringsstandarden i Danmark.

DGNB
DGNB samler alle vigtige interessenter i bygge- og
ejendomsbranchen under ét tag — taget for bæredygtige
bygninger. DGNB-systemet er baseret på begrebet holistisk
bæredygtighed og lægger lige meget vægt på miljø, mennesker
og kommerciel levedygtighed. Ordningen anvendes over
hele verden og betragtes som den mest avancerede af sin
art. Med metoder som livscyklusvurderinger er DGNB fortsat
pioner blandt globale certificeringssystemer. Altro Tyskland
er et stiftende medlem af DGNB.

Vidste du det?
De Altroprodukter, der er at finde på DK-GBCs
hjemmeside, er Altro Ensemble ™ / M 500,
Altro Cantata ™, Altro Orchestra ™, Altro Operetta ™,
Altro Aquarius ™, Altro Stronghold ™ 30 / K 30 og
Altro Walkway ™ 20 / VM 20.
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Byggebasen
Altro er medlem af ByggeBasen, som er en internetbaseret
produktdatabase, som gør det lettere for byggecentre at
søge efter produkter og informationer, som er forbundet
med Danske Byggecentre. ByggeBasen er et uundværligt
salgsværktøj for medarbejderne i de enkelte byggecentre.

M1-certifikat
Certifikatet M1 angiver den laveste emissionsklasse i den
frivillige finske emissionsklassifikation af byggematerialer.
Dette er opnået ved at ændre forsyningskæderne og ved
konstant at måle VOC-emissionen for Altro-produkter.

Golvatervinningen
Genbrug af plastgulve slog en rekord i 2018 med
400 tons indsamlet plastaffald, som nu bliver produceret
til nye plastgulve, skriver brancheorganisationen
Gulvindustrien, GBR. (kun Sverige)
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Prøver
Hvis valget af farve er afgørende,
anmod venligst om en materialeprøve
36 78 90 33
info@altro.dk

Altro Danmark, c/o Altro Nordic, Box 9055, 200 39 Malmø, Sverige
36 78 90 33

info@altro.dk
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