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Välkommen till Altro
Altro har gått i bräschen för innovation i nästan 100 år. Idag samarbetar vi nära med arkitekter, 
slutkunder, ingenjörer, konstruktörer och entreprenörer runt om i världen och hjälper dem, 
med vår insikt och kompetens, att förvandla vardagsutrymmen till miljöer som kan förbättra 
välbefinnandet hos alla som brukar dem.

Genom att konsekvent vända kreativt tänkande till praktiska, verkliga lösningar – som 
upprätthåller högsta krav på säkerhet och hållbarhet – så har Altro blivit synonymt med kvalitet.

Vi är ett familjeägt företag med en stark känsla för värderingar och ett tankesätt som är 
inspirerat av Bauhausrörelsen – en balans av kvalitet, form och designledd funktion – och som 
sätter människors behov i centrum för allt vi gör. Det är en människoorienterad syn på design 
med 2000-talets levnadskrav i fokus.

Vår bakgrund innebär att vi värdesätter djärvt, modigt och nytt. Med allt från vad man i de 
olika sektorerna som vi betjänar behöver ha ut av sina utrymmen, till krav på mer miljövänliga 
material, utmanar Altro ständigt vad som är möjligt och söker nya sätt att inspirera kunder och 
tillgodose deras största utmaningar.

Vi har kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern och vi fortsätter 
hängivet att utveckla lösningar som står sig genom tiderna.

Vi kombinerar det bästa i modern stil med de funktioner som krävs för att förbättra det sätt vi 
lever och arbetar på, oavsett var i världen man befinner sig.

Vi är Altro.

Välkommen till Altro

Designed for possibilities. Made for people.
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Designed for possibilities. Made for people.  

Designed for possibilities.  
Made for people.  
Vi tror på den kraft som finns i designtänkande och att utveckla lösningar med fokus på 
människan som kan revolutionera vår värld.

Goda idéer springer ur goda insikter. Genom att intressera oss för hur, och förstå varför, 
människor gör saker på olika sätt kan vi få en uppfattning om deras fysiska och känslomässiga 
behov, hur de tänker kring sina utrymmen och vad som är viktigt för dem.

Genom att titta på dessa utmaningar från mer än ett perspektiv hittar man fler lösningar.  
Det innebär fler möjligheter och större potential. Genom designtänkande förverkligas denna 
potential i en samarbetsmiljö som främjar innovation och leder till enastående resultat. Med detta 
är vår strävan att ge våra kunder tillit att lyckas i sina respektive sektorer.

Det innebär att vi inte stannar vid en produkts utseende eller ens hur den presterar. Vi ser till  
att den uppfyller våra kunders behov och bidrar till en positiv upplevelse för dem som  
använder utrymmet.

Detta står vi för, detta värdesätter vi och detta är självklart det vi levererar.
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Altros löfte: prestanda,  
partnerskap och möjligheter   
Altros löfte är hjärtat i det vi gör. Det är vårt mått på det resultat som våra kunder och vi  
vill uppnå.

Vi sätter våra kunder i första rummet oavsett vad vi gör, och vi uppmuntrar till samarbete 
mellan Altromedarbetare och kunder.

Som det familjeägda företag vi är vilar vi på kärnvärden där vi värdesätter våra kunder och 
varandra. Detta är hjärtat i vår kultur och vi sätter standarden genom vårt engagemang för 
prestanda, partnerskap och möjligheter.

Altros löfte: prestanda, partnerskap och möjligheter
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Prestanda prioriteras i allt vi gör 
Att vi ständigt ställer nya och högre krav på vår bransch är något som präglar vår verksamhet, 
från det att vi uppfann världens allra första säkerhetsgolv år 1947 och det allra första hygieniska 
väggbeklädnadssystemet för över 30 år sedan, till vårt åtagande att investera i ny teknik och 
önskan att producera produkter av högsta kvalitet.

Våra lösningar används i några av de mest krävande byggda miljöer som finns, där jämn 
prestanda är avgörande för hur väl dessa utrymmen kan fungera.

Vår design och våra tillverkningsprocesser tar alla aspekter i beaktande i alla lösningar. Med allt 
ifrån säkerhet- och hygienspecifikationer till hållbarhetsmeriter garanterar vi att de utrymmen 
vi jobbar med  fungerar precis så som människor har behov av, ger våra kunder de resultat de 
strävar efter och en fullständig tillit till sina investeringar.

 

Altros löfte: prestanda, partnerskap och möjligheter
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Altros löfte: prestanda, partnerskap och möjligheter

Partnerskap är kärnan i hur  
vi tänker och agerar 
Vi tror på samarbete. Vi värdesätter den kollektiva erfarenheten. Det innebär att dela samma 
värderingar, vårda långsiktiga relationer och se den större bilden bortom produkterna.

Det är ett sätt att arbeta på som gör att vi kan ta itu med de breda utmaningar som våra kunder 
ställs inför och där vår stora branschkunskap och kompetens kan ge dem långsiktigt värde.

Vi finns med från första förfrågan till slutlig installation för att hjälpa till. Vi arbetar tillsammans med 
kunderna för att ständigt kunna förbättra det vi gör och hitta nya sätt att tillgodose de höga krav 
på service som vi strävar efter. För oss är partnerskap mycket mer än att bara arbeta tillsammans. 
Det är möjligheternas kärna.
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Altros löfte: prestanda, partnerskap och möjligheter

Möjligheter är vad vi strävar  
efter att skapa varje dag 
Vi har alltid satt idéer och innovation högt med fokus på designledd strategi och unika insikter 
såväl som på tekniska framsteg, för att kunna tillgodose alla möjligheter och utmaningar som våra 
kunder ställs inför.

Vår förmåga att förnya, inspirera och skapa möjligheter för våra kunder kommer från en förståelse 
för människor och en lyhördhet för människors behov. Vi var först med att tillverka ftalatfria 
säkerhetsgolv år 1954 och ända sedan dess har vi fortsatt att lyssna och lära av våra kunder. Det 
var så vi utvecklade världens första helt återanvändbara och återvinningsbara golv och världens 
enda helt integrerade hygieniska väggbeklädnads- och golvsystem.

Vi utmanar fortfarande gränserna för vad man tror är möjligt när vi ifrågasätter hur utrymmen 
används och hur de kan bidra till människors välmående och bättre möta levnadskraven i det 20:e 
århundradet. Det är denna tro på kraften i designtänkande som gör det möjligt för oss att hjälpa 
transportföretag att inspirera sina kunder att ta sig an offentliga tjänster, hotell- och turistföretag 
att skapa olika mat- och evenemangsupplevelser, sjukhus att förbättra hygien och välbefinnande 
och skolor att förbättra lärande med inspirerande och kreativa klassrum.

Vi brinner för den potential som finns i det vi gör när vi designar och utvecklar revolutionerande 
material och skapar nya allianser på vår väg framåt. Detta förvandlar kärnan i möjligheter till ännu 
större framgångar som håller våra kunder inom sina respektive marknader och deras kunder i sin 
turtrygga, glada och friska.
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Sakkunskap i våra sektorer 
Att arbeta över flera sektorer globalt kräver stor förståelse av verkligheten: En förmåga att utveckla 
för ett syfte och möta de utmaningar, problem och regler som gäller i varje sektor, utan att 
någonsin göra avkall på vare sig kvalitets- och säkerhetsstandarder eller estetiska ambitioner.

Vi har stor inblick och erfarenhet i varje projekt – erfarenhet som gör att vi ligger i framkant 
inom designledd innovation med en rad relevanta produkter och unika lösningar som inte bara 
hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner, utan även har potential att förändra vardagens 
utrymmen till något alldeles speciellt.

Altro är verksamt inom följande sektorer:

Sjukvård, hotell- och restaurang, transport, utbildning, mat, dryck och läkemedel, fritid, 
detaljhandel och kontor, fängelse och försvar, tillverkning och lagring samt bostäder.

Sakkunskap i våra sektorer
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Sjukvård 
Vi har utvecklat lösningar för alla delar av din byggnad för att du ska känna dig trygg med att 
skapa den typ av miljö du verkligen vill ha. Oavsett om det handlar om ett stort sjukhus, ett 
vårdhem eller en offentlig vårdcentral så kan du skapa inspirerande, välfungerande och snygga 
rum som dessutom tar dina medarbetares, patienters och boendens hygien, säkerhet och 
allmänna välbefinnande på största allvar.

Våra branschledande integrerade väggbeklädnader och kvalitetsgolv är motståndskraftiga och 
behåller sitt utseende genom kraven på frekvent användning av gående och hjulburen trafik.  
För mer specialiserade miljöer har vi i samarbete med branschexperter utvecklat lösningar som 
kan förbättra både det fysiska och det känslomässiga välbefinnandet.

Sakkunskap i våra sektorer: Sjukvård
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Gästfrihet 
Oavsett om det är ett kommersiellt kök, en cafeteria på en arbetsplats, ett femstjärnigt hotell eller 
en kedja av restaurang- och kafékedja så är första intrycket viktigt. Vi har lösningar som passar allt 
från hårdtrafikerade industrilokaler till offentliga miljöer där behovet av säkerhet och hygien inte får 
äventyra utseendet. 

Den enkla och snabba monteringen, de totala kostnaderna och vårt stora utbud av 
designkombinationer – där färg och textur kan användas på olika sätt – ger dig stor designfrihet 
för att skapa rätt miljö för din personal och en stor upplevelse för dina kunder.

Sakkunskap i våra sektorer: gästfrihet
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Transport 
Vi har i årtionden gjort det säkert för buss- och tågresenärer inom offentliga och privata 
transporter. Med ett brett utbud av lösningar och tillbehör som är förenliga med standarderna i 
ditt land så har du allt du behöver – inklusive specialtillverkning och varumärkesalternativ – för att 
skapa en wow-faktor, ge goda kundupplevelser och en intelligent arbetsmiljö utan att någonsin 
göra avkall på säkerhet, design eller hållbarhet.

Sakkunskap i våra sektorer: transport
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Utbildning 
Vi anser att skolmiljöer är några av de viktigaste platser som finns och att deras funktion är lika 
viktig som deras utseende. 

Skolor, högskolor och universitet behöver inspirerande, attraktiva och hållbara väggbeklädnader, 
och golv som klarar de krav som krävs när man växer upp, som att tillgodose kreativiteten i 
klassrummet och tåla den användning som utrymmena utsätts för, år efter år.

Vi förstår hur viktig rätt miljö är för framgångsrik inlärning. Därför har vi utvecklat våra produkter för 
att erbjuda precis det du behöver – att ge stimulans och säkerhet i lika hög grad. 

 

Sakkunskap i våra sektorer: utbildning
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Bostäder 
För vårdhem och hemliknande miljöer är utseendet lika viktigt som funktionen. 
Bostadsmiljöer ska ha stil, gemensamma utrymmen ska vara välkomnande, ljudkänsliga och 
lätta att rengöra och kök och badrum ska uppfylla högsta krav på säkerhet och hygien.

I Altros utbud av designledda produkter, moderna och traditionella färger, olika texturer och 
ytor, som t.ex. trä, hittar du allt du behöver för att slutföra en ny byggnad eller renovera 
befintliga boenden och anläggningar.

 

Sakkunskap i våra sektorer: bostäder
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Mat, dryck och läkemedel 
Lokaler som buteljeringsanläggningar, laboratorier och utrymmen för livsmedelsförvaring är 
arbetsplatser där våta, dammiga och feta ämnen kan utgöra en halkrisk. 

Vi vet att en säker, effektiv och hygienisk anläggning är en viktig del av tillverkningsprocessen. 
Därför är våra specialgolv och vägglösningar utformade för att hantera allt som tappas eller  
kastas på dem.

Vår väggbeklädnad är det moderna alternativet till kakel: hygienisk, lätt att rengöra och  
slagtålig. Våra golv minskar inte bara risken för halka. De minimerar även tiden för rengöring, 
kräver mindre underhåll och bidrar till att minska trötthet tack vare sin tjocklek och de 
ljuddämpande egenskaperna.

 

Sakkunskap i våra sektorer: mat, dryck och läkemedel





A thin layer of water, just a 
tenth  
of a human hair’s thickness, 
can  
prevent contact between 
shoe and  
floor and cause an accident

Fritid 
När du har lokaler som tar emot tiotusentals människor varje år behöver du en robust golv- och 
väggbeklädnadslösning med rätt prestanda på rätt plats.

Med ett brett utbud av specialiserade färger och utformningar täcker vi allt från akustik i 
utställningshallar och livsmedelshygien till säkerhet i omklädningsrum och spaanläggningar. 
Använd kompletterande paletter för att skapa stora, sömlösa utrymmen eller varför inte mer 
kontrasterande kombinationer för att skapa effektiva system för att hitta rätt. Oavsett storlek och 
syfte får du med Altro (Debolon) kreativ frihet att utforma den rumsliga upplevelse du vill ha.

 

 

Sakkunskap i våra sektorer: fritid
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A thin layer of water, just a 
tenth  
of a human hair’s thickness, 
can  
prevent contact between 
shoe and  
floor and cause an accident
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Detaljhandel och kontor 
Hur människor mår när de är på jobbet eller när de handlar hos dig kan påverka ditt företag mer 
än någonsin, särskilt om du inte kan erbjuda en trivsam miljö.

Med vårt stora utbud av golv- och väggbeklädnader för detaljhandel och kontor med ett 
oöverträffat antal färger, texturer och ytor har vi lösningar som kan förbättra eller helt förändra  
din miljö.

 

Sakkunskap i våra sektorer: detaljhandel och kontor
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Fängelse och försvar 
För golv och väggar som måste tåla livets stötar och slag har Altro lösningen.

För lager, arrestutrymmen och ytor med stark trafik erbjuder våra produkter hög slitstyrka, 
fläckbeständighet och minskat kvarhållande av smuts vilket gör dem lätta att rengöra  
och underhålla.

 

Sakkunskap i våra sektorer: fängelse och försvar
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Tillverkning och lagring 
När materialhållbarhet och människors säkerhet är av största vikt är Altros säkerhetsgolv 
oöverträffade. Våra specialgolv är dessutom utvecklade för att tåla tungt indistriellt bruk, motstå 
fläckar och mekaniska skador.

För lätta industriella utrymmen har vi en rad flexibla, snabbmonterade golv som skyddar mot 
stötar, nötning och kemiska utsläpp och som är lämpliga för elektroniskt känsliga förhållanden.

 

Sakkunskap i våra sektorer: tillverkning och lagring
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