ANVI TRADE s.r.o. – výhradní
obchodní zastoupení
výrobce ALTRO Ltd. pro Českou republiku

JAK BÝT O KROK NAPŘED
V PROTISKLUZOVÝCH
PODLAHOVINÁCH PRO CHŮZI
NABOSO A S OBUVÍ?

ALTRO AQUARIUS

Altro Aquarius – skvělá protiskluzová podlahovina pro plochy, kde se chodí
naboso i s obuví.
Podlahovina ALTRO Aquarius je nejnovějším technologický počinem společnosti Altro. Tento úžasný materiál
Vám přináší řešení protiskluzných povrchů v plochách, v nichž se kombinuje pochozí provoz naboso a také
v obuvi. Tato inovace není určena jen pro obuv s měkkou, ale také tvrdou podrážkou, gumovou podrážkou
i pro sportovní obuv, čímž ji činí perfektní pro jakoukoli aplikaci.
Tato inovace způsobila v mokrých provozech doslova revoluci. Již nebude nadále potřeba řešit, ve kterých
částech provozu použít typ podlahoviny pro chůzi naboso, a ve kterých typ podlahoviny pro chůzi v obuvi.
Protiskluzová podlahovina s nopy je perfektním řešením pro konstantně mokré prostory s chůzí naboso
nebo v obuvi s měkkou podrážkou, jako jsou např. okolí bazénů a sprchy.
Jestliže se jedná o všeobecně mokré provozy, jako jsou např. koupelny, sprchy a šatny, jedná se o řešení ploch
s rozdílnými typy provozů. Velice často se v těchto prostorách potkávají lidé, kteří jsou mokří a naboso s lidmi,
kteří jsou sušší a v obuvi. A to je z hlediska specifikace vhodné podlahoviny a jejího ideálního výběru velice
problematické. To dosud představovalo jisté riziko pro obě skupiny. Ale pouze dosud! Nyní je situace naprosto
odlišná.
Díky zpětné vazbě od našich zákazníků strávila společnost Altro tři roky intenzivní prací a vývojem podlahoviny,
která bude perfektně sloužit svým uživatelům za mokra i za sucha, pro chůzi naboso i s obuví. Podlahovina byla
obsáhle testována různými typy obuvi – např. guma, měkká i tvrdá podrážka, sportovní obuv, kožená podrážka
i pantofle. A nyní ta nejdůležitější informace – podlahovina vyhovuje všem typům ve všech situacích.

Altro Aquarius – speciálně navrženo pro Váš klid a bezpečnost
Nemocniční sestry pomáhají pacientům z lůžek do koupelny. Maminky pomáhají svým dětem s převlékáním
po lekcích plavání. Hráči basketbalu vychází ze sprch a všude kolem stříká voda, i na jejich již převlečené
kolegy. Všechny tyto popsané scénáře, které se v našich životech běžně vyskytují, byly až dosud velkým
problémem při výběru správné podlahoviny pro tyto prostory. Ale pouze dosud! Altro Aquarius je správnou
volbou, splní všechny tyto požadavky a poskytne svým uživatelům daleko více. Nainstalujte pouze jeden
produkt a eliminujte tím všechna rizika.

Po rekonstrukci koupelen
vypadá nová podlahovina Altro
báječně a krásně ladí
s ostatním koupelnovým
vybavením. A navíc je velice
snadno čistitelná!
Lucy Ansell, Hitchin

Altro Aquarius – typické příklady použití
nemocniční koupelny – v kombinaci s Altro Suprema II na jednotlivých odděleních
asistované koupelny v domech s pečovatelskou službou
soukromé nemocnice – koupelny (v kombinaci s Altro Whiterock ve sprchách na stěnách
a s protiskluzovými podlahovinami ALTRO na pokojích)
prostory pro trávení volného času – šatny, koupelny, sprchy, lázeňské prostory, sauny, hydroterapie apod.
adaptované koupelny a umývárny v bytech pro postižené obyvatele, což jim umožní zůstat doma
bez nutnosti hospitalizace v zařízeních pro postižené
ubytovací prostory pro studenty – šatny, sprchy, koupelny
koupelny v domovech sociálních služeb – v kombinaci s protiskluzovými podlahovinami Altro v chodbách

Barvy, které léčí a uklidňují
Barevná paleta Altro Aquarius byla důkladně vybírána a kombinuje v sobě bezpočet současných a tradičních
vzorů – jemné a uklidňující barvy, jednobarevné varianty i podlahoviny s barevnými čipy.
Příjemné barvy vytvářející doslova uvítací atmosféru v domovech s pečovatelskou službou a dojem vzdušnosti
a komfortu v nemocnicích, což jsou životně důležité faktory v uzdravování a léčbě pacientů.
Neblýskavý povrch s barevnými čipy i bez nich, ideální pro duševně nemocné pacienty a pacienty se špatným
zrakem.

Uklidňující povrch
Staří a nemocní lidé se velice bojí rizika pádu nebo zranění, proto potřebují mít při chůzi pocit bezpečí. Povrch
Altro Aquarius je bez nopů a je tedy pro chůzi mnohem pohodlnější, nicméně protiskluzné vlastnosti zůstaly
zachovány, což je skutečným přínosem například při práci fyzioterapeutů.

Čištění a hygiena – přidaná hodnota v podobě úpravy PUR a obsahu Altrosanu
Altro Aquarius je opatřeno povrchem Altro Easyclean Maxis PUR TM, díky němuž se velice snadno a účinně čistí,
což po celou dobu jeho životnosti znamená obrovské finanční a pracovní úspory ve srovnání s jinými
podlahovinami bez PUR úpravy. Jako čisticí prostředek lze použít obyčejný čisticí prostředek pro domácnost,
podlahovina zůstává čistá a hygienická a má skvělou odolnost vůči špinění a tvorbě skvrn.
Návod na údržbu a čištění podlahovin Altro je k dispozici u Vašeho distributora.
Povrch podlahoviny Altro Aquarius zabraňuje usazování nečistot v obtížně přístupných místech, což je skvělé
zejména ve zdravotnictví, kde hrozí riziko vzniku infekce.
Jako ostatní typy podlahoviny Altro obsahuje i Altro Aquarius integrální bakteriostat Altrosan TM, který zabraňuje
tvorbě a růstu bakterií MRSA a podobných organismů.
Záruka na Altro Aquarius činí 10 let, životnost je 15 let a delší.

Snadná instalace
Altro Aquarius je vysoce flexibilní, snadno svařovatelná a lze ji jednoduše pomocí systémových prvků rovněž
instalovat s plynulým fabionovým přechodem na sokly stěn. Je tudíž ideální pro instalace v prostorech, jako
jsou např. koupelny, hydroterapie, převlékárny apod.
Pro montáž obkladů stěn a pro instalaci podlahovin doporučujeme si vybrat proškolenou firmu s dobrými
referencemi.
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Vzorník Altro Aquarius

Časté dotazy:
Funguje Altro Aquarius i v případě, že je pokryto vodou?
Altro Aquarius, stejně jako ostatní produkty Altro, je díky svým vlastnostem odolné a má skvělé oděruvzdorné
vlastnosti po celou dobu životnosti, a toto splňuje i v mokrých provozech.
Je Altro Aquarius hyginická podlahovina?
Altro Aquarius, stejně jako ostatní podlahoviny Altro, obsahuje AltrosanTM a v kombinaci se speciální úpravou
usnadňující údržbu – tzv. Altro Easyclean Maxis PUR technology vytváří hygienické a bezpečné prostředí.
Existuje nějaký typ obuvi, na kterou nefunguje protiskluznost Altro Aquarius?
Altro Aquarius byl široce testován různými typy obuvi, aby vyhověl celé škále podrážek, a to včetně: gumy,
měkké i tvrdé podrážce, sportovní obuvi, kožené podrážce i pantoflím. Pro bližší informace jednotlivých
konkrétních typů kontaktujte, prosím, společnost ALTRO.
Jak se Altro Aquarius čistí?
Díky technologii Altro Easyclean Maxis PURTM technology a hladkému povrchu je Altro Aquarius perfektně
čistitelné a patří mezi nejsnáze udržovatelné podlahoviny vůbec.
Jak je Altro Aquarius ohleduplné vůči životnímu prostředí?
Altro Aquarius obsahuje 10% recyklovaného skla a z hlediska ratingu Green Guide dosahuje hodnoty A+
(ve smyslu zdraví a vzdělávání). Pro komerční instalace je rating A a pro maloobchod je tato hodnota A+/A.
Produkt je 100% recyklovatelný. Díky recyklovatelnosti složek je Altro Aquarius velice ohleduplný materiál vůči
životnímu prostředí a ke dni uvedení na trh bude certifikován dle FloorScore.
Jaké certifikáty Altro Aquarius získalo?
Ve Velké Britanii a všeobecně Altro Aquarius bylo testováno z hlediska všech evropských, britských,
španělských, australských a amerických norem protiskluznosti a ve všech případech vyhovělo požadavkům
těchto norem.
Jsou stanoveny nějaké specifické požadavky na instalaci?
Ne, Altro Aquarius může být instalováno standardními způsoby jako ostatní podlahoviny ALTRO. Podlahovina je
stejně jako ostatní typy Altro velice flexibilní a přitom pevná. Snadno se svařuje a vytahuje na sokly.

Já, jakožto invalida, jsem měla
vždy obrovský strach, že upadnu
v koupelně a zlomím si
kyčel. Díky Altro Aquarius
již nemusím. Cítím
se bezpečně nejen
já, ale i moje opatrovnice.
Monica Green, Dunstable

Kontakt na obchodní a technické zastoupení ALTRO pro Českou republiku
ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1
104 00 Praha 10 - Uhříněves
telefon: +420 271 096 610, fax: +420 241 482 127
e-mail: anvitrade@anvitrade.cz, http: www.anvitrade.cz
výrobce: ALTRO Ltd., Works Road, Letchworth, Herts, SG6 1NW, England

ALTRO Aquarius – ideální řešení bezpečné
podlahy v plochách s pochozím
zatížením bosou nohou a s obuví

