
H I S T O R I E N  O M  C O R T I C E I R A

A M O R I M  O C H  K O R K

 

Corticeira Amorim grundades för över 150 år sedan utav
makarna Amorim. Verksamheten innefattade på den tiden
vinkorksproduktion, som är företagets största marknad än
idag. Fyra generationer senare arbetar Amorim-familjen  flitigt
med att finna nya applikationer för korken. 

Det finns 2,2 miljoner hektar korkskog som växer runt
Medelhavet. Från att ett träd planteras tar det 25 år innan den
första korkskörden varpå trädet kan skördas vart nionde år
under sin livstid. Detta sker helt för hand av erfarna arbetare.

Korken innehar en hel del goda fördelar såsom
ljuddämpande, mjukt, temperaturreglerande, stöttåligt och
förbättrar även luftkvaliteten. Ett korkgolv är inte enbart
vackert och skönt, utan bidrar även positivt till miljön. 

Miljövänliga och hållbara golv
Resist Eco är en helt PVC-fri produkt med vackra och naturliga
trädesigner. Stabilt och tåligt golv med extra kork för en ökad
bekvämlighet.

Wise Inspire 700 består av kork rakt igenom. Det mest
klimatvänliga golvet med ett negativt kolavtryck och en
vattentät korklagerstruktur. Korkdesignen ger golvet ett
speciellt utseende, där varje planka är naturligt unik. 
Wise finns tillgängligt i kork, trä och stenmöster. 



PVC-fri
Skyddande slitskikt helt utan PVC

Slitstarkt
Passar i högtrafikerade utrymmen

Luftkvalitet Inomhus
Bidrar till en renare luft inomhus

DET BEKVÄMASTE GOLVET!

•  Vackert  och s l i tstarkt  korkgolv  med
träutseende
• Lämpl ig  i  kök,  vardagsrum och
sovrum
• Hög l juddämpning ( två lager  med
kork)
•  HDF-kärna för  en ökad stabi l i tet
•  Över lägset  s l i tstark
•  Mjukt  och varmt att  gå på
•  Vattentål ig
•  Vackra trämönster
•  Lätt  att  lägga med kl icksystem
• Enkelt  att  rengöra

Total  t jocklek:  10,5 mm
Sl i tstarkt  (k lass  33)

1,806 KVM/PAKET



DET MEST MILJÖVÄNLIGA
ALTERNATIVET MED NATURLIG
KORKFANÉR

•  Vackert  och s l i tstarkt  korkgolv .
•  Lämpl ig  i  kök,  vardagsrum och sovrum
• Hög l juddämpning (kork rakt  igenom)
•  PVC-fr i
•  K l imatposit iv
•  Mjukt  och varmt att  gå på
•  Vattentål ig
•  Vackra korkmönster
•  Lätt  att  lägga med kl icksystem
• Enkelt  att  rengöra

Total  t jocklek:  7  mm
Sl i tstarkt  (k lass  33)

1,862 KVM/PAKET

Originals Rhapsody

Originals Shell

Traces Spice

Originals Harmony

Identity Moonlight

Fashionable Cement

PVC-fri
Skyddande slitskikt helt utan PVC

Slitstarkt
Passar i högtrafikerade utrymmen

Luftkvalitet Inomhus
Bidrar till en renare luft inomhus

Tyst golv
Dämpar ljud & buller med 17 dB



PVC-fri
Skyddande slitskikt helt utan PVC

Slitstarkt
Passar i högtrafikerade utrymmen

Luftkvalitet Inomhus
Bidrar till en renare luft inomhus

Contempo Loft

DET MEST MILJÖVÄNLIGA
ALTERNATIVET MED NATURLIGT
TRÄTRYCK

•  Vackert  och s l i tstarkt  korkgolv .
•  Lämpl ig  i  kök,  vardagsrum och sovrum
• Hög l juddämpning (kork rakt  igenom)
•  PVC-fr i
•  K l imatposit iv
•  Mjukt  och varmt att  gå på
•  Vattentål ig
•  Vackra trämönster
•  Lätt  att  lägga med kl icksystem
• Enkelt  att  rengöra

Total  t jocklek:  7  mm
Sl i tstarkt  (k lass  33)

1,862 KVM/PAKET

Natural Dark Oak

Manor Oak

Ocean Oak

Quartz Oak

Dark Onyx Oak

Tyst golv
Dämpar ljud & buller med 17 dB


