
Amtico EntrywAy 

ExcElEntní čisticí zóny

Robustní a odolný Ruffian nabízí vizuální přitažlivost smyčky „tip-sheared“, což je mix střiženého vlasu 
a smyček s rozdílnou výškou. To dává rohoži luxusní vzhled se vzorovanou texturou. S jeho výraznou 
strukturou povrchu a výběrem ze dvou barevných variant tento produkt přináší neutrální estetiku              
a výkon.

KOLEKCE RUFFIAN

Tan Tetons - EERF008404 Ebony Earth - EERF001506

Velikost čtverců: 609,6 × 609,6 mm
Celková tloušťka: 8,9 mm (Ruffian, Take Back); 8,7 mm (Recoarse)

Str. 1 z 3

ANVI TRADE s. r. o., Bečovská 1273/1,  104 00  Praha 10, Tel. +420 271 096 628, E-mail: info@amticofirst.cz, www.amticofirst.cz                                                                                      [ V.00_4/17]

sKVĚlÉ DoPlnĚní VAŠí VinyloVÉ PoDlAHy Amtico First V DílcícH:

Udělejte první dojem souladu a bezchybného provedení již u vchodu,                  
s profesionální designovou čisticí zónou Amtico Entryway ve čtvercích. 

Všechny kolekce - ruffian, recoarse a take Back − jsou vyrobeny z kombinace vysoce odolného, vyztu-
ženého Nylonu 6,6 a účinných tvrdých abrazivních vláken. 
Toto složení efektivně a spolehlivě odstraňuje prach, hlínu, vlhkost a ostatní nečistoty z obuvi − hned                     
za dveřmi a zanechá tak vaši podlahu v maximální čistotě a příjemném vzhledu.
Pokládka systémem fixace dokonce umožňuje jednotlivé čtverce vyjmout, hloubkově vyčistit mokrou 
cestou, a navrátit zpět. Stejným způsobem lze provést také případnou výměnu poškozených čtverců                    
za nové. 
Osvědčené, léty prověřené instalace v komerčních a rezidenčních oblastech nachází stále více spokoje-
ných uživatelů.
Vyberte si z nabídky barev, vzorů a textur, které jsou praktické a stylové. Ideální pro ochranu a doplňení 
luxusních vinylových dílců Amtico First.
Jednotlivé čtverce se také dají snadno zaříznout do tvaru nebo požadované velikosti. 
Amtico Entryway je ideální produkt pro váš projekt.



Traverse Tan - EERC008413 Baypass Black - EERC001518

Čisticí zóna Recoarse se vyznačuje texturou smyčky, která je jednak barevně odlišena a poskládána            
do bloků, které vytváří design vrstveného vzoru tmavších čtvercových ploch a částečných proužků, jako-
by vzájemně vpitých do sebe. Ideální pro navození dojmu z většího prostoru, než ve skutečnosti je.

KOLEKCE RECOARSE

Jemné rýhování barev přidává této hrubé rohoži rafinovaný dotek. Take Back zóna je vyrobena metodou 
„overdye procesu“, což vytváří tonální rozdíly v barvě po celé délce nepravidelných proužků. Sofistikova-
ný výrobek vhodný k pokládce v jednom směru nebo  do šachovnicového vzoru pro kterýkoliv váš vstup-
ní prostor.

KOLEKCE TAKE BACK

Convert - EETB001419 Redeem - EETB003520
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