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Vi kan golv i alla former!

Vi kan kalla oss proffs

Miljö och kvalitet

Att kalla sig proffs betyder inte bara att man är mycket
skicklig på sitt jobb och lämnar ett högkvalitativt resultat
efter sig, det innebär också att man gör jobbet i rätt tid och
till rätt pris.

– viktigt för oss och viktigt för dig.

Det är så vi på Bygg & Interiör Golventreprenad ser på
vår verksamhet. Och det är förmodligen därför vi har så
många återkommande kunder och har blivit en betydande
leverantör på vår marknad!

Inom Golvkedjan arbetar vi efter ett kvalitetssäkringssystem
baserat på ISO 9001 och Bygg & Interiör Golventreprenad
är dessutom miljöcertifierat enligt 14001, något vi är ganska
ensamma om i vår region. Miljö- och kvalitetsarbetet är
ständigt pågående, i form av revisioner och utbildningar.

Vi har varit verksamma i golvbranschen sedan 1977 och
hunnit ackumulera mycket erfarenhet och kunskap om både
material och teknik.
Vi utför alla typer av golvarbeten – underlagsgolv,
trä, plast, h
 eltäckning, slipning, parkett, kakel
och klinker – och lägger allt från det lilla till det
riktigt, riktigt stora. Självklart är vi a uktoriserade
av GVK Svensk Våtrumskontroll, för både plast och keramik.
Bygg & Interiör är helt enkelt ett fullserviceföretag inom
golv och kakel. Vi är delägare i Golvkedjan, vilket borgar för
professionalism, affärsmässighet och ett utvecklat kvalitetsoch miljöansvar. Liksom våra kollegor i Golvkedjan är vi ett
Auktoriserat golvföretag.

Ett auktoriserat golvföretag:
• arbetar med kvalitets- och miljöledningssystem
• har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
• kan kretsloppsmärkta golvkonstruktioner
• är anslutet till GBR Golvåtervinning
• granskas genom extern revision

Till skillnad från andra banker har inte vi som
sparbank några aktieägare, utan låter istället delar
av vinsten göra nytta i vårt sörmländska samhälle.

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se
FLEN KATRINEHOLM MALMKÖPING NYKÖPING OXELÖSUND VINGÅKER

Fullserviceleverantör
med totalansvar
Idag efterfrågas ofta kompletta funktionslösningar, där vi tar hela
ansvaret för golvprojektet, från betongstommen till färdigt ytskikt.
Detta sätt att jobba passar både beställaren och oss
– en enda entreprenör med hela ansvaret. Det ger oss kontroll
över alla moment i projektet, vilket garanterar kvaliteten och håller
kostnader och leveranstider inom utlovade ramar. För er kunder
betyder det trygghet och nyckelfärdiga lösningar. Kort sagt, enkelt
och kostnadseffektivt!
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Tätningsset för
diskbänksskåp.
Bilden visar den nya
patenterade produkten
EVA (El Vatten Avlopp)
för diskmaskinens
kabelgenomföringar.
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Hede 21 CMY
466 93 Sollebrunn K
0322-460 10
www.stosett.se

Vi presenterar Amtico Metal-kollektionen
Amticos metallkollektion tar med sig ett utmanande
.
uttryck av ”se på mig” in i det nya årtiondet.
För mer information om våra senaste golvnyheter
Ring: 08-584r 233 24, maila info@amtico.se
eller besök www.amtico.se

Professionell rådgivning
Vi behärskar alla förekommande typer av golvarbeten och vi
tar kontinuerligt till oss kunskap om nya material och tekniker.
Vi delar gärna med oss av vår omfattande kunskapsbank, såväl
till byggare och byggkonsulter, som till privatpersoner.
Det kan till exempel vara i samband med offerter eller
förfrågningar, då vi kan rekommendera passande golv
beläggning, lämpliga åtgärder i underarbetet eller rätt
renoveringsmetod för ett befintligt golv.

Materialkvaliteter
Hur mycket man än satsar på underarbete och läggning, kan
arbetet vara bortkastat om man valt ett golvmaterial som
inte motsvarar kraven på belastning eller slitage i de aktuella
lokalerna. På Bygg & Interiör Golventreprenad har vi mycket
hög materialkunskap och samarbetar med de ledande
leverantörerna – en garanti för att du får rätt materialkvalitet
till varje golv.

Floors from Scandinavia
Alloc golv med högtryckslaminat har ett
laminat som är tjockare och mer slitstarkt
än andra laminatgolv. Vårt aluminiumlås är
marknadens starkaste lås och den säkerställer
ett perfekt läggningsresultat. Därför ger vi
marknadens bästa produktgaranti.
Ek Natur, 2 stav

Våra medarbetare
– erfarenhet och känsla
Det krävs kunskap och känsla för vara en skicklig golvläggare eller plattsättare.
Det är därför vi är både stolta och måna om våra medarbetare. På Bygg & Interiör
Golventreprenad har vi erfarna yrkesmän, som kontinuerligt vidareutbildas i nya
tekniker, bestämmelser och material. Allt för att kunna leverera den optimala
våtrums- eller golvlösningen – varje gång!

De rätta kontakterna
All yrkeskunskap som krävs för att lägga alla slags golv har vi huset. Och när det
behövs tillkommande kompetens – t ex VVS eller el – har vi nära relationer med de
rätta underentreprenörerna för att kunna tillgodose kundens behov, både för de
stora och för de mindre sammanhangen.

I utställningen kan
du prova och jämföra
I vår anläggning i Katrineholm har vi huvudkontor, lager och vår utställning. Här
får du inte bara professionella råd om teknik och metod, utan framförallt kan du
se, känna och bläddra bland golvprover, jämföra och prova. Och du kan diskutera
dina val med någon som kan golv!
På vår anläggning i Eskilstuna har vi kontor och lager.

ALLT INOM MATTOR!
När du väljer att lägga en matta i ditt
hem – välj en matta från Polytuft. Vi erbjuder
fantastiska mattor till bra priser.
Bli inspirerad och hitta din matta på vår
hemsida www.polytuft.se.

– Textila golv
Vi kan stolt presentera ett brett sortiment av heltäck i vår katalog 2011/2012.
Idag är heltäck populärt igen och tar ﬂera fördelar med sig.
Förutom den härliga och bekväma känslan, är textila golv
ljudabsorberande, värmeisolerande och minskar halkrisken.
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Katrineholm
Bygg & Interiör Golventreprenad AB
Box 100
641 21 Katrineholm

Eskilstuna
Bygg & Interiör Golventreprenad AB
Fraktgatan 7
633 46 Eskilstuna

Besöksadress: Starrvägen 6

Tel: 016-12 56 70
Fax: 016-12 56 71

Tel: 0150-66 22 10
Fax: 0150-542 65

www.bygginteriorgolv.se

info@bygginteriorgolv.se
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”Fatta att jag
vill kunna slajda
i korridoren.”

FÖR GOLV I OFFENTLIG MILJÖ
– linoleumgolv – plastgolv –
– nålfilt – designgolv –
NYHET! Nordstar homogenplast

Nordstar är inte vilket plastgolv som helst. Det
är snyggt, men ändå extremt slitstarkt. Det har
ljusa, nordiska mönster, men är ändå lätt att
hålla rent. Det har en tålig, homogen konstruktion, men är ändå mycket följsamt och smidigt
att lägga. Nordstar är helt enkelt ett självklart
val om man vill möta riktigt tuffa krav. Mer info
och fler nyheter hittar du på forbo-flooring.se!

www.armstrong.se
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PERSON- / RELATIONSORIENTERAD

Samarbetsorienterad
Stödjande
Tålmodig

Detaljorienterad
Faktisk
Systematisk

