GOLVKEDJAN

- SVERIGES STÖRSTA KEDJA INOM GOLVLÄGGNING & PLATTSÄTTNING
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Fråga Leffe!
Hur får man bort gamla plastfiltmattor som finns under
golv, främst från 70-talet? Ser ut som svart, tät päls.
Det finns lite olika alternativ att göra. Man
kan prova att blöta den lite. Då kan den
släppa bättre. Annars får man slipa golvet
eller använda en mattstripper med vasst
blad. Efter det får man prima golvet och
flytspackla. Om den ligger direkt på brädgolvet kan
man välja att lägga skivor över mattan. Ligger den
på masonit eller andra skivor kan man riva ut dem.
Jag rekommenderar att du kontaktar ditt närmaste
Golvkedjeföretag för att få råd och hjälp.

EGE SOFT DREAMS Drömmer du om att själv designa din mattas
form så att den passar ditt hem? Med Soft Dreams – any shape
ger vi dig möjligheten. Soft Dreams-kollektionen är tillverkad i 100
procent polyamid. Mattans luggstruktur och färgval ger ett unikt uttryck, som är perfekt för att skapa en mjuk och personlig stämning
i rummet. Välj mellan 21 moderiktiga färger.

Vill du också ställa en fråga till Leffe? Skicka din fråga
antingen i ett mejl till info@golvkedjan.se, fax till 08-594 761
59, eller med brev till Golvkedjan, Norgegatan 2, 164 32 Kista.
Märk din fråga med ”Fråga Leffe”.
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Gratis hembesök
När du vill veta vad det
kostar att få jobbet utfört,
erbjuder vi gratis hembesök för bedömning.

Inlagt och klart
Vi erbjuder fasta inlagt
och klart-priser, som
inkluderar material,
frakt och montering.

Proffskunskap
Hos oss jobbar landets
mest kompetenta och
välutbildade golvläggare
och plattsättare.

TÄVLING! Designa och vinn din egen unika
Soft Dreams-matta.

DESIGNA OCH
VINN EN EGEN
UNIK MATTA!

Gör så här:
1. Gör en detaljerad ritning av din matta, som
visar storlek och form.
2. Ange vilken färg du önskar ha på mattan.
Färgerna finns på

catalogs.egecarpet.com/8048180/
Kvalitet och
garanti Vi är GBR
och/eller PER-auktoriserade samt miljöcertifierade.

Hemtransport
Vi bistår med hemtransport till bra pris
när du handlar stora
och skrymmande varor.

Råd och kalkyl
Vi bistår med gratis
råd och kalkyler när du
behöver hjälp med materialval och kostnadsberäkningar.

Broschyren visar endast ett urval av våra produkter och leverantörer. Sortimentet i butik kan variera men
alla produkterna i broschyren kan beställas. Priserna gäller t.o.m. 31/10-2013 med reservation för ändringar,
tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.
Med Golvkedjankortet kan du dela upp din betalning upp till 24 månader räntefritt. Räkneexemplen i
broschyren avser månadsbelopp att delbetala, vid köp av den produkt som visas i annonsen till Inlagt & klartpriset som visas om delbetalat på 24 månader. Aviavg. tillkommer 39 kr/mån. Uppläggningsavg. tillkommer
295 kr. *Exemplet baseras på ett köp den15:e dagen i kalendermånaden och är beräknat 2011-10-11. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja
krediten kan leda till såväl högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med
Konsumentverkets riktlinjer. **Avrundning tillämpas till närmaste högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer tilläggsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad
i angiven Kreditkostnad och
Totalt belopp att betala.
För mer information om
delbetalning med Golvkedjankortet, läs mer på golvkedjan.se.

INSPIRATION FRÅN GOLVKEDJAN

3. Skicka ritningen tillsammans med ditt namn, adress, e-postadress och
telefonnummer till Golvkedjan per e-post till info@golvkedjan.se, med fax
till 08-594 761 59, per post till Golvkedjan AB, Norgegatan 2, 164 32
Kista eller scanna QR-koden nedan och fyll i formuläret.
TÄVLINGSVILLKOR Vinnaren utses av en jury bestående av tre representanter från Golvkedjan. Juryns beslut går inte att överklaga. Anställda
vid Golvkedjan eller i företag som ingår i Golvkedjan samt deras familjemedlemmar får ej delta i tävlingen. Vinnaren kommer att publiceras på
Golvkedjans Facebooksida vecka 45. Läs mer om tävlingen på Golvkedjans Facebooksida eller hemsida eller scanna QR-koden nedan. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren. Golvkedjan förbehåller
sig rätten att skicka eventuella erbjudanden till samtliga
tävlande. Om du inte vill få erbjudanden kan du avsäga dig dessa genom att ange det när du skickar in
ditt tävlingsbidrag.

TRAPPRENOVERING • PLAST-/VINYLGOLV

En sliten tråkig trappa
kan man förvandla till

Vi erbjuder fasta inlagt &
klart-priser, som inkluderar
moms, material, frakt,
montering och ROT-avdrag.
Priserna i broschyren är
exempelpriser. Lokala avvikelser kan förekomma.
Läs mer om inlagt & klart på
golvkedjan.se.

en möbel med DURI
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TRAPPRENOVERING
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StegEtt är ett renoveringskit för trappor
inomhus

med

alla

nödvändiga detaljer.
RAK TRAPPA
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Systemet är framtaget
med enkelhet, hållbar-

**
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het och design som
viktigaste egenskaper
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för att nå slutresultatet.
En snygg lättmonterad
och slitstark trappa.
**Prisexempel, Duri Trapprenovering StegEtt, inlagt och klart
inklusive moms, material, frakt,
montering och ROT-avdrag för
16 steg. Lokala avvikelser kan
förekomma.
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AMTICO CLICK är den första golvserien från Amtico med limfritt och
tidsbesparande ”click”-system som enkelt läggs på Amtico Underlay-19.
Amtico Click är komfortabelt, tyst och ger en fantastisk känsla. Detta är
ett stilfullt och slitstarkt alternativ för en lång rad kommersiella miljöer,
exempelvis handel, hotell, bostäder och sjukvård. Golvet omfattas även av
Spacias 10-års kommersiella garanti.

BESÖK VÅR WEBBSHOP - GOLVKEDJAN.SE

KAKEL • KLINKER
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15x30

DEKORA ARTIST. Vit kakelplatta. 15x30 centimeter.
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20x40
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20x30

25x40

CC HÖGANÄS WHITE. Vit kakelplatta.
20x40 centimeter, matt och blank.

INSPIRATION FRÅN GOLVKEDJAN

20x20

15x15

KAKEL • KLINKER
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KONRADSSONS MARTE, klinkerplatta i färgerna Nero Acapulco,
Raggio Di Luna och Grigio Marostica. 15x15, 30x30 och 30x60
centimeter.

BESÖK VÅR WEBBSHOP - GOLVKEDJAN.SE

VÅTRUMSPLAST

Vi erbjuder fasta inlagt &
klart-priser, som inkluderar
moms, material, frakt,
montering och ROT-avdrag.
Priserna i broschyren är
exempelpriser. Lokala avvikelser kan förekomma.
Läs mer om inlagt & klart på
golvkedjan.se.
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KLART FRÅN
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Nyhet!
SPIRIT OF SPA – Forbos nya våtrumskollektion innehåller
Ingenstans är kvalitet viktigare än i badrummet. Där kan under-

29 väggmönster, 24 golvmönster och 16 bårder som kan

måligt material och arbete ställa till med kostsamma bekymmer.

kombineras hur man vill.

Alla Tarketts våtrumsprodukter lever upp till de strängaste krav.
Du får vackra stenmotiv, rustika träslag och rofyllda, marina
TARKETT AQUARELLE våtrumsgolv finns i olika mönster, färg-

mönster så du kan skapa din egen oas – ditt eget SPA – och

matchade med Aquarelle väggmatta och Aquarelle bård.

samtidigt få råd med bubblor och badrockar.

INSPIRATION FRÅN GOLVKEDJAN

*Prisexempel för 2,2x1,75 m badrum med 2,4 m takhöjd, inlagt och klart inklusive
moms, material, frakt, montering och ROT-avdrag. Lokala avvikelser kan förekomma.

BADRUMSINREDNING

KAMPANJPRIS

20 %
HELA TEMALS
SORTIMENT

Upptäck Temals fantastiska 5 centimeterskoncept!
TEMAL är det perfekta valet för alla badrum oberoende av storlek. Temal tillverkar även högskåp
och

tvättstugeinredning

med

fem

centimeters

intervall. Välj bland Europas bredaste sortiment och
måttanpassa ditt badrum med Temals möbler! Välj
bland sex snygga standardfärger - alla till samma

™

pris! Läs mer på www.temal.se.

MÖBLER MED 5 CM INTERVALL

HAFA MOON 560
med Frame lucka och
högskåp. Tvättställ i
porslin med Easy Clean.
En extra glasering
som täpper till porer
i keramiken vilket gör
porslinet extremt slät och

HAFA
MOON 560
MED SPEGELSKÅP

lättskött. Mjukstängande
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st
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lådor. Spegelskåp med
överbelysning och 230
V-uttag. Smart förvaring
i högskåp med sidofack
och extra krokar. Handtag
ingår.

HAFA
MOON HÖGSKÅP

3.995:-

st

ORD.PRIS
4.995:-

BESÖK VÅR WEBBSHOP - GOLVKEDJAN.SE

Klipp ut kupongen och ta med in till butiken för att ta del av erbjudandet
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Med BONA SPRAY MOP blir det enklare att
städa dina trägolv. Att rengöra golv med mopp
och en hink med vatten är ett trist jobb. Med
Bona Spray Mop går det snabbare, är mer
ergonomiskt och mycket enklare. SprayvÖ
re

moppen är lättmonterad och flaskan kan
göringsmedel.
Finns nu också för klinker, plast och
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lätt bytas ut eller fyllas på med nytt ren-

laminat.

HÄR HITTAR DU DIN NÄRMASTE GOLVKEDJEBUTIK!
Borlänge • BBM i Dalarna / Svenska Bad- & Keramikspecialisten
Hantverksgatan 3 • Tel 0243-883 40 • bbmdalarna.se

Märsta • Rosersberg Golv
Sönderborgsg. 2 • Tel 08-594 407 00 • rosersbergsgolv.se

Borås • George Anderson Golv
Varbergsv. 48 • Tel 033-44 47 77 • george-andersons.se

Norrköping • KVM Golventreprenad
Svärmareg. 3 • Tel 011-13 00 67 • kvmgolv.se

Falkenberg • Kakel & Byggkeramik i Falkenberg
Tångv. 9 • Tel 0346-833 70 • kakelochbygg.se

Norrtälje • Anders Golv & Kakel
Abborrv. 12 • Tel 0176-127 40 • andersgolv.se

Gävle • Bygg- & Golvtjänst i Gävle
Förrådsg. 5 • Tel 026-51 58 20 • byggogolv.se

Nyköping • Golvmaterial H Johansson • Hemgårdsv. 6
Tel 0155-21 19 00 • golvmaterial.se

Helsingborg • BBM Golv & Kakel i Helsingborg
Välavägen 29 • Tel 042-20 31 70 • bbmgolv.se

Piteå • Piteå Golv & Kakel
Fabriksg. 20 • Tel 0911-170 30 • piteagolv.se
Sundsvall • Golv Ettan
Tegelv. 15 • Tel 060-14 17 70 • golvettan.se

Jönköping • Miljöhallen Golv i Jönköping
Industrig. 4 • Tel 036-34 15 30 • miljohallengolv.se
Kungsbacka • Kakelhuset Kungsbacka • Kungsparksv. 54
Tel 0300-67 27 00 • kakelhusetkungsbacka.se

Umeå • BL-Interiör
Spårv. 18 • Tel 090-13 51 40 • blinterior.se

Lidköping • Jubels Golv
Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05 • jubels-golv.se

Upplands Väsby • Sigtuna Golv & Kakel
Stockholmsv. 35 • Tel 08-590 700 01 • sigtunagolv.se
Vetlanda • Golv-City i Vetlanda
Lasarettsg. 23 • Tel 0383-154 66 • golvcity.se

Linköping • Adderalink
Torvingeg. 16 • Tel 013-465 90 00 • adderalink.se
Ljungby • Ljungby Golv
Kånnav. 1 • Tel 0372-153 60 • ljungbygolv.se

Värnamo • Winsth Golv & Kakel
Jönköpingsv. 59 • Tel 0370-105 01 • winsthgolv.se

Ludvika • Bergslagens Golvservice • Bilv. 1
Tel 0240-877 50 • bergslagensgolvservice.se

Växjö • BBM Golv & Bad
Verkstadsg. 10 • Tel 0470-184 00 • bbmgolvochbad.se

Luleå • Bra Golv i Norrbotten
Ålg. 16 • Tel 0920-886 64 • bragolv.se

Ängelholm • Sandéns Golv i Ängelholm
Åkerslundsg. 6 • Tel 0431-182 50 • sandensgolv.se

Luleå • Luleå Golv & Kakel • Gammelstadsv. 17
Tel 0920-20 07 95 • luleagolv.se
Mariestad • Ottossons Golv
Förrådsg. 39 • Tel 0501-39 93 30 • ottossons.se
Munkedal • P&B golv
Uddarne Industriv. 7 • Tel 0524-232 35 • pbgolv.se

Örebro • BBM i Örebro
Verkstadsg. 4 • Tel 019-31 03 70 • bbmgolvkedjan.com
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GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

Örnsköldsvik • Uno K Westin
Sjögatan 1L • Tel 0660-811 60 • unok.se

