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Vi reserverar oss för färgavvikelser mellan det tryckta materialet och de verkliga prover.
För beställning av fysiska materialprover och skötselanvisningar, se www.ahmans.se/kontakt

Hisskorgar och hissinredningar anpassas till respektive objekt. Passar alla hissfabrikat och hisstyper.

Amtico Travertine Romano, beigeAmtico Stria Volcanic, svartgrå Amtico Stria Rock, mörkgrå

Golvmatta med infällt
motiv eller logotyp

Golvmatta med fris

Amtico Worn Concrete, ljusgrå 

Plastmattor • Plastic flooring  REGULAR Plus • MEDIUM Plus
PVC-fria. Rulle. Vid inredningsgolv: Total bygghöjd=6 mm. 6 kg/m2

Upofloor Zero, 5721 beigeUpofloor Zero, 5705 svartgrå Upofloor Zero, 5704 mörkgrå Upofloor Zero, 5711 ljusgrå

Gummimattor • Rubber flooring REGULAR Plus • MEDIUM Plus
500x500 mm.  Vid inredningsgolv: Total bygghöjd=8 mm. 6 kg/m2

Stenimitation • Stone imitation flooring PREMIUM Plus 
Lättviktsgolv av plastplatta. (Finns även med fog lika stengolv = tilläggskostnad)
300x300 mm. Vid inredningsgolv: Total bygghöjd=6 mm. 6 kg/m2

Norament 825/1902-2685,
beige

Norament 825/1902-0702,
svart

Norament 825/1902-0749,
mörkgrå 

Norament 825/1902-0884,
ljusgrå

Exempel på mönsterläggningar

Golv för hisskorgar
och hissinredningar

Se färdiga designförslag på www.ahmans.se/paketeradelosningar
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Vi reserverar oss för färgavvikelser mellan det tryckta materialet och de verkliga prover.
För beställning av fysiska materialprover och skötselanvisningar, se www.ahmans.se/kontakt

Hisskorgar och hissinredningar anpassas till respektive objekt. Passar alla hissfabrikat och hisstyper.

Micron 30B, beige, matt
Micron 30BL, beige, polerad

Micron 30N, svart, matt
Micron 30NL, svart, polerad

Micron 30DG, mörkgrå, matt
Micron 30DGL, mörkgrå, polerad

Micron 30G, ljusgrå, matt
Micron 30GL, ljusgrå, polerad

Natursten • Natural stone 
B=200mm x fallande längder.  Vid inredningsgolv: Total bygghöjd=30 mm. Ca 40 kg/m2

Kalksten, Jämtland, svart Kalksten, Öland, grå Kalksten, Gotland, beigeKalksten, Ekeberg, ljusgrå

Exempel på mönsterläggningar

Stengolv med fyrhörnsläggning

Stengolv med fris

Stengolv med tegelläggning

Stengolv med 100x100mm rutmönster och fris

Stengolv med diagonal läggning och fris

Stengolv • Stone flooring PREMIUM Plus • CLASSIC • SUPREME
Matt eller polerad yta. 3-5 mm mörkgrå fogar
300x300 mm. Vid inredningsgolv: Total bygghöjd = 18 mm. 27 kg/m2

Golv för hisskorgar
och hissinredningar

Se färdiga designförslag på www.ahmans.se/paketeradelosningar


