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Nowoczesne i bezpie

Nowoczesne i bezpieczne podłogi
Firma Altro wprowadziła do sprzedaży bezpieczne podłogi z serii Altro AquariusTM. Przełomowa technologia
Altro stanowi rewolucję na rynku podłóg PCV stosowanych w mokrych pomieszczeniach, minimalizując ryzyko
poślizgu dla osób w butach oraz chodzących boso.

Baseny, sale rehabilitacyjne czy szatnie sportowe – to miejsca, które stanowią szczególne wyzwanie dla architektów. Z jednej
strony przy kontakcie z wodą wzrasta ryzyko poślizgu, z drugiej utrudnione jest zachowanie odpowiedniej higieny. Bezpieczna
podłoga Altro Aquarius jest uniwersalnym rozwiązaniem, pozwalającym wyeliminować oba te problemy, których przyczyną jest
wilgoć.

Podstawową zaletą Altro Aquarius jest jej unikatowa powierzchnia, która zapewnia komfort użytkowania, minimalizując ryzyko
poślizgnięcia, zarówno w kontakcie z bosą stopą jak i podeszwą buta, przez cały okres użytkowania. Jest to zatem idealne
rozwiązanie do szatni, punktów rehabilitacyjnych, szpitali i basenów. Ponadto produkt może być stosowany zarówno w
pomieszczeniach suchych jak i mokrych. W obu tych przypadkach Altro Aquarius znakomicie spełni swoje zadanie –
zminimalizuje ryzyko poślizgu oraz zapobiegnie rozwojowi bakterii dzięki bakteriostatowi i technologii PUR.

Nowa bezpieczna podłoga odpowiedzią na zapotrzebowania coraz bardziej wymagających klientów i norm bezpieczeństwa

Wykładzina podłogowa Altro Aquarius jest owocem trzyletnich prac badawczych. Dzięki najnowocześniejszej technologii,
opartej na wieloletnim doświadczeniu firmy Altro, podłoga Aquarius pomyślnie przeszła wszystkie testy techniczne,
sprawdzające właściwości antypoślizgowe zarówno w warunkach suchych jak i mokrych.

Altro Aquarius to produkt skierowany do wszystkich miejsc, w których higiena i bezpieczeństwo odgrywają szczególną rolę.
Wszystkie wykładziny podłogowe Altro serii Aquarius zawierają bakteriostat AltrosanTM, hamującym wzrost bakterii
gronkowca złocistego (MRSA) oraz innych mikroorganizmów. Dzięki temu podłogi Altro stanowią idealne rozwiązanie nie tylko
dla takich miejsc jak baseny czy szatnie sportowe, ale również szpitale i domy opieki społecznej.
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Dzięki technologii Altro Easyclean Maxis PURTM, produkty Altro Aquarius pozwalają również ograniczyć koszty związane z
czyszczeniem i konserwacją w czasie całego okresu eksploatacji, zwłaszcza w porównaniu z posadzkami bez technologii
poliuretanowej. Ponadto dzięki stosowanej technologii, czyszczenie podłóg Altro jest bardzo łatwe, gdyż można je myć za
pomocą zwykłych detergentów.

Bezpieczna podłoga Altro Aquarius jest elastyczna, dzięki czemu jej zginanie i łączenie podczas układania jest bardzo łatwe.
Dodatkowo zgrzewanie ze sobą brzegów podłogi sprawia, że bakterie – i to dosłownie! – nie mają się gdzie ukryć. Idealnie
nadaje się więc do montażu w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni, takich jak domowe łazienki lub sypialnie połączone
z łazienką. Bardzo dobrze sprawdzi się również na dużych powierzeniach, np. basenach, szatniach sportowych, czy punktach
rehabilitacyjnych, gdzie kluczowe jest bezpieczeństwo i higiena.

Szeroka paleta ciepłych pastelowych kolorów, zarówno z wielobarwnymi granulkami jak i jednolitych, sprawia, że produkty
Altro Aquarius są doskonałym wyborem dla osób szukających bezpiecznych i estetycznych rozwiązań również do domowej
łazienki.
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