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Hållbarhet –  
styr våra val

Ett ökat medvetande 

om miljö- och 

klimatförändringarna 

har lett till att fokus 

lagts på sättet som nya 

byggnader beställs och 

uppförs på, särskilt vad 

gäller energiförbrukning 

och energikällor. Lägger 

man sedan till tidspress 

och en åtstramad budget 

så är det lätt att förstå 

att byggnader behöver 

uppföras så snabbt och 

hållbart som möjligt.

Altro är noga med att 

alla produkter ska vara 

hållbara vad gäller både 

materialanskaffning och 

vilka energikällor som 

används vid tillverkningen 

på våra anläggningar 

i Storbritannien och 

Tyskland, samt hela vägen 

fram till slutproduktionen 

och hur produkterna 

förpackas och distribueras. 

Altro ser över alla 

steg i processen, från 

transportsträckorna 

för materielleverans till 

vilken sorts papper som 

används för utskrift.

Våra innovativa 

utvecklingsteam värnar 

om slutanvändarnas 

välbefinnande, om att 

våra produkter ska vara 

bekväma och hållbara, 

om installationsmiljöer 

och inomhusutrymmen 

liksom hur vi kan 

förbättra den fysiska och 

känslomässiga påverkan 

som våra produkter har.

Dessutom försöker vi 

hitta nya sätt för hur våra 

globala anläggningar ska 

kunna stödja en hållbar 

utveckling fullt ut. Några 

vanliga exempel är de 

limfria golv som används 

på anläggningarna,  

liksom ergonomisk och  

rörelsekänslig belysning, 

minskat avfall från maten  

i våra anläggningsmatsalar 

och återvinning av 

broschyrerna med 

produktprover.

Syftet med hållbarhet är att skydda 
naturen, människors hälsa och det 
ekologiska systemet, samtidigt som man 
driver innovation utan att kompromissa 
med den hållbara utvecklingen. 
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Riktlinjer för cirkulär ekonomi – Vi vill inte vara en tillverkare  

som arbetar enligt metoden ”ta, producera, konsumera och  

släng”. Vårt etos är att använda, återanvända, återvinna 

och arbeta enligt riktlinjerna för en cirkulär ekonomi. 

Altro är medgrundare till Recofloor, ett branschprogram 

för återtagning av vinylgolv. Programmet innebär att 

bortskurna golvbitar av stegsäkra och släta vinylgolv, samt  

slät vinyl som lyfts upp och tagits bort, samlas ihop och  

återtas för att undvika deponering. 

Kortare 
installationstid 
och 100 % 
återvinningsbara

Företags- och produktcertifiering – 

Altro tillverkar produkter som uppfyller 

kraven för certifiering/godkännande i 

internationella, gröna byggnadsprogram.

Contains
bio-plasticiser

Altro har   

varit i   

framkant för 

innovationer 

i över

100         år

av stegsäkra   

golv från Altro  

innehåller   

bioplast som  

kommer från en förnybar 

europeisk källa

99 %
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Altros prisbelönta, limfria hållbara 
golv finns nu i nya serier  
som erbjuder ökad komfort och akustikdämpning. Dessutom 

kommer det med en rad nya fördelar, såsom träliknande design  

och ett bredare färgsortiment. Detta ger stora möjligheter till  

variation för olika utrymmen. Våra limfria golv är även utrustade  

med den senaste avancerade Easyclean-tekniken och är  

100 % återvinningsbara, samtidigt som alla fördelar med  

minskad installationstid kvarstår.

Altros limfria golv har utmärkta, miljövänliga egenskaper.  

De är hållbara, med innehåll av återvunnet material och är  

100 % återvinningsbara efter dess livslängd. Med sina limfria golv 

bidrar därmed Altro till en hållbar utveckling. Tack vare vår mest 

avancerade rengöringsteknik är golven dessutom garanterat 

lättskötta och risken för bakterie- och mögelansamling är 

minimal, vilket underlättar infektionskontrollen. På vissa av 

våra limfria produkter har vi tillämpat våra nya, patenterade 

“kanaler” på undersidan, för att golven ska vara sköna att 

gå på och ge en akustikdämpning på upp till 14dB.

Altros golv har genomgått rigorösa externa kontroller av 

emissionen av flyktiga organiska ämnen (VOC:er); Altros golv 

innehåller låga halter av dessa ämnen och uppfyller nationella 

och internationella krav på kvaliteten på inomhusluft.

Altro Cantata™, erbjuder en förnyad färgpalett 

och nya designalternativ, och är ännu lättare att 

rengöra. Vi fortsätter att erbjuda golvlösningar 

som tillmötesgår en rad olika utseendekrav.

Vårt revolutionerande, internationellt prisbelönta golv   

Altro XPressLay™ var världens första limfria stegsäkra 

golv och introducerades på marknaden efter fem år 

av utvecklingsarbete och tester. År 2019 firade Altro 

XpressLay 10-år som stegsäkert golv för olika miljöer.

Med våra limfria, 100 % återvinningsbara golv stödjer 

vi en hållbar utveckling samt bidrar till att eliminera 

avfallskostnader och undvika deponering.
Prisbelönta, limfria, tåliga golv 
med avancerad EasyClean-teknik

     
Dekorativa, limfria golv, med 14 dB  
akustikdämpning och komfort  
under fötterna

En rad olika designalternativ för 
möjlighet att skapa lösningar till  
hela byggnader
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Altro Cantata™ | Champagne Oak  
AFW280010 | LRV 38
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Arbetar enligt principerna 
för en cirkulär ekonomi
Vi litar på att våra olika samarbetspartners håller oss 

uppdaterade om viktiga branschtrender, nya förordningar 

och ny teknik. Därmed skapas förutsättningar för 

bättre och miljövänligare standarder i branschen. För 

att medverka till att minska den negativa inverkan 

som interna och externa processer har på miljön är 

vi är medlemmar i eller anknutna till följande:

 

 

 

M1-certifikatet  

M1-märket anger lägsta emissionsklass enligt den finska 

frivilliga emissionsklassificeringen för byggnadsmaterial.  

Altro har uppnått denna klassificering för sina produkter 

tack vare förändringar i leveranskedjan och fortlöpande 

kontroller av emissionen av flyktiga organiska ämnen.

 

 

 

Golvåtervinningen 

År 2018 slog Golvåtervinningen rekord med 400 ton  

ihopsamlat plastavfall. Detta avfall har nu blivit till nya  

plastgolv, skriver Golvbranschen – branschorganisation  

inom golvindustrin. 

 

 

 

BASTA 

I BASTA-systemet registreras produkter från leverantörer 

och tillverkare inom bygg och anläggning som uppfyller 

BASTA- eller BETA-kriterierna gällande ämnen med farliga 

egenskaper. Genom regelbundna kontroller som utförs 

av en tredje part kan leverantörerna i systemet garantera 

att informationen som finns i BASTA-systemet är riktig.

06



0707



SUSTAIN SE 04/21altro.se

Prover 

Om exakt färg är viktig, var vänlig 

begär ett materialprov

 040 31 22 00

 info@altro.se
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