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Duri
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Fråga Leffe!
Vad är skillnaden mellan laminat- och trägolv?
Anders Svensson, Stockholm
Trägolv går att slipa och måste ha en slipyta
på minst 2,5 millimeter för att få kallas parkett. Parkettgolv kan läggas överallt förutom
i våtrum. Den totala tjockleken på trägolv är
13-15 millimeter.
Laminat är inte ett slipbart golv och får inte kallas för parkett. Laminatgolv är oftast tunna och passar
in när man inte vill höja golvet för mycket.
Laminatgolv kan enkelt beskrivas som ett
foto man laminerat in och satt på under
högt tryck.
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”.

KAMPANJPRIS

319:-

m2

Gratis hembesök
När du vill veta vad det
kostar att få jobbet ut
fört, erbjuder vi gratis
hembesök för bedömning.

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

ORD.PRIS

Proffskunskap
Hos oss jobbar landets
mest kompetenta och
välutbildade golv
läggare och plattsättare.

369:-

ALLOC ORIGINAL HÖGTRYCKSLAMINAT. Kvalitet har alltid
varit ett nyckelord för Original-kollektionen. Det patenterade
låssystemet i aluminium ger extremt starka fogar och garanteKvalitet 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. 30/4-2013 med reservation för
ändringar, tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

INSPIRATION FRÅN GOLVKEDJAN

rar ett perfekt och snabbt läggningsresultat.
Original innehåller luftiga, ljusa nyanser, som gör rummet
större och ger en bra stämning.
Kampanjpriset gäller för mönstren Furu Lutad Plank, Ek Natur
2-stav och Ek Ljus Plank.

TRÄGOLV

Delbetala ditt golv
räntefritt!
Vi erbjuder fasta inlagt och
klart-priser som inkluderar
material, frakt och montering.
För att få ett Inlagt &
klart-pris, fråga i butiken!
Priset nedan gäller endast

333:-/mån
Med Golvkedjankortet kan du dela upp
din betalning upp till 24 månader räntefritt.
Räkneexemplet ovan avser månadsbelopp att
delbetala, vid köp av 20 m2 Tango Ek Natur
till kampanjpriset 399:-/m2 om delbetalat på
24 månader. Aviavg. tillkommer 39 kr/mån.

materialet.

KAMPANJPRIS

399:-

m2

ORD.PRIS

449:-

TARKETT TANGO EK NATUR 2-STAV är ett 13 millimeter tjockt trägolv
med 2,5 millimeter slitskikt som möjliggör 2-3 omslipningar.
Tango är behandlad med Proteco-lack, vilket gör att du får en av marknadens mest slitstarka ytor samtidigt som den äkta träkänslan bevaras.
Finns i lack och matt lack.

TRÄGOLV är fa
ntastiska naturpr
odukter som är mjuka
och sköna att gå
på.
Varje trägolv ha
r ett unikt utsee
nde
som påverkas av
en rad olika fakto
rer
som träslag, ådrin
g, kvistar med m
era.
Trägolv ska un
derhållas regelb
un
det
för att bevara sit
t utseende och
för att
förlänga golve
ns livslängd.
Vanligt är att
behandla
golvet med olja,
för att behålla den naturlig
a träkänslan, lackning är
ett alternativ som gör att go
lvet är
lättare att hålla
rent.

TRÄGOLV • TRAPPRENOVERING

INLAGT &
KLART FRÅN

14.520:RAK
TRAPPA

INLAGT &
KLART FRÅN

KAMPANJPRIS

499:-

18.290:-

m2

ORD.PRIS

VINKLAD
TRAPPA

679:-

StegEtt
– steg i Ek.

Störst på
breda tiljor.

Trapprenovering Prisexempel
Duri StegEtt, inlagt och klart
inklusive moms, material, frakt
och montering för 16 steg.
Prisexemplet är beräknat inklusive ROT-avdrag. Läs mer om
ROT-avdrag på golvkedjan.se.

En sliten tråkig trappa kan man förvandla till en möbel med DURI
TRAPPRENOVERING StegEtt.
RAPPGO FURU VITOLJAD lutad och vitoljad med klickfog.
Ett genuint furugolv som har en naturlig aura av skog över sig

StegEtt är ett renoveringskit för trappor inomhus med alla nödvändiga

som få andra träslag kan förmedla. Med lutade och vitoljade

detaljer. Systemet är framtaget med enkelhet, hållbarhet och design

golvtiljor bevaras den naturliga karaktären men adderar ljus och

som viktigaste egenskaper för att nå slutresultatet. En snygg lättmonte-

modernitet.

rad och slitstark trappa.

INSPIRATION FRÅN GOLVKEDJAN

PLAST-/VINYLGOLV • LINOLEUM
Vi erbjuder fasta inlagt och
klart-priser som inkluderar
material, frakt och montering.
För att få ett Inlagt &
klart-pris, fråga i butiken!
Priset nedan gäller endast
materialet.
KAMPANJPRIS

375:-

m2

ORD.PRIS

529:-

Amtico
Click.

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.
Amtico Click innehåller nio trägolvskollektioner som passar i alla utrymmen.
Från vackra Soft Maple till rustikt varma Cherry och kraftiga Cask Oak.
Dessa autentiska och naturliga kollektioner omfattas även av Spacias 10års kommersiella garanti.

KAMPANJPRIS

399:-

m2

Linoleum.

ORD.PRIS

fr. 429:-

Nytt golv på ett litet

klick.

MARMOLEUM CLICK är linoleumplattor i format 30x30 eller 30x90 som
du enkelt klickar ihop. Plattorna är tillverkade av naturprodukter, är Svanenmärkta, och finns i så många färger att du kan mixa och matcha fram dina
egna favoritkombinationer.
Gå in på www.forbo-flooring.se och provlägg ditt golv.

KAKEL & KLINKER • BADRUM

DU VET VÄL ATT DU
KAN BESTÄLLA ALLA
VÅRA KAMPANJPRODUKTER I VÅR
WEBBSHOP? BESÖK
GOLVKEDJAN.SE FÖR
ATT HANDLA!

KAMPANJPRIS

20 %
PÅ MARTESERIEN

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

När det gäller

kakel och klink
er rekommenderar vi fö
rsta sortering
av en erkänd leverantör
. Det vill säga
keramik
som ligger in
om de tolera
nser som
branschen enat
s om. Lägre so
rteringar
och lågprispa
rtier kan vara
keramik
som sorterats
ut för att den
inte klarat
första sorteringe
ns krav. Det ka
n till exempel vara sk
evhet men även
glasyroch skönhetsfel
.

Vi erbjuder fasta inlagt och
klart-priser som inkluderar
material, frakt och montering.
För att få ett Inlagt &
klart-pris, fråga i butiken!
Priset nedan gäller endast
materialet.

KAMPANJPRIS

30 %
PÅ BISELADOSERIEN

CC HÖGANÄS BISELADO, kakelplatta med fasade kanter och
kreativa format. Vit och svart, 10x20 och 7,5x15 centimeter.

INSPIRATION FRÅN GOLVKEDJAN

KAKEL & KLINKER • BADRUM

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
lättskött.

Mjukstängande

Spegelskåp

med

lådor.

överbelysning

och 230 V-uttag. Smart förvaring
i högskåp med sidofack och extra

HÖGSKÅP

3.995:ORD.PRIS

4.995:-

krokar. Handtag ingår.
TVÄTTSTÄLL
MED SPEGELSKÅP

6.495:ORD.PRIS

8.995:-

TÄVLING! Vinn valfria badrumsmöbler från
Temal till ett värde av 10.000 kronor.

™
MÖBLER MED 5 CM INTERVALL

Gör så här:
1. Svara på frågan ”Vad är det som gör
Temal sortiment så unikt jämfört med andra
fabrikat?”
2. Skicka svaret tillsammans med ditt namn,

et har
kador i hemm
Många vattens
tätskikt i
dåligt utförda
sitt ursprung i
ift är att
tskiktens uppg
våtrummet. Tä
h väggar
ial i golv oc
skydda mater
a nivåer
uktade till kritisk
från att bli uppf
rätt från
Gör man inte
för underlaget.
elskador
n stor för mög
början, är riske
er för
sevärda kostnad
som leder till av
rdas.
att kunna åtgä
r man
vattenskador nä
För att undvika
ska
um
dr
noverar sitt ba
bygger eller re
som är
lita ett företag
man alltid an
toriserat
at. Ett GVK-auk
GVK-auktoriser
höriga
törer som är be
företag har mon
ikt, samt
de tät- och ytsk
att installera bå
krävs.
gsarbeten som
göra de underla

adress, e-postadress och telefonnummer till
Golvkedjan per e-post till info@golvkedjan.
se, med fax till 08-594 761 59 eller per
post till Golvkedjan AB, Norgegatan 2, 164
32 Kista.
Rätt svar hittar du på Golvkedjans Facebooksida eller på Temals hemsida. Vinnaren
kommer att publiceras på Golvkedjans Facebooksida vecka 19. Läs mer om tävlingen
på Golvkedjans Facebooksida. Eventuell
KAMPANJPRIS

20 %
PÅ HELA TEMALS
SORTIMENT

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.

TEXTIL

TEXTILA GOLV
gör att det blir
mjukt,
varmt, tyst och
ombonat. De fin
ns i
mängder med
färger och kval
iteter.
Genom att välja
textila golv som
heltäckningsmatta
eller som avpa
ssad
matta får du ocks
å följande fördel
ar
:
• Bullerreduce
ring
• Ljudabsorbe
ring
• Energibesp
aring
• Minskad ha
lkrisk
• Enkel skötse
l

Textilplattor.

KAMPANJPRIS

20 %

PÅ POLY TILESSERIEN

POLYTUFT POLY TILES. Enkelt att lägga. Lätt att
transportera. Ekonomiskt - minimalt spill. Lätt att byta
en platta vid skada. Ljudabsorberande - förbättrar
akustiken. Minskar halkrisken. Energisparande värmeisolerar golvdrag. Många kombinationer struktur och färg. Endast hela kartonger.
HÄR HITTAR DU DIN NÄRMASTE GOLVKEDJEBUTIK!
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
Ekslingan 10, Väla Norra • Tel 042-20 31 70 • bbmgolv.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
Lidköping • Jubels Golv
Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05 • jubels-golv.se
Linköping • Adderalink
Torvingeg. 16 • Tel 013-465 90 00 • adderalink.se
Ljungby • Ljungby Golv
Kånnav. 1 • Tel 0372-153 60 • ljungbygolv.se
Ludvika • Bergslagens Golvservice
Bilv. 1 • Tel 0240-877 50 • bergslagensgolvservice.se
Luleå • Bra Golv i Norrbotten
Ålg. 16 • Tel 0920-886 64 • bragolv.se
Luleå • Luleå Golv & Kakel
Gammelstadsv. 17 • Tel 0920-20 07 95 • luleagolv.se
Långsele • Bergs Golv i Långsele
Stationsg. 1 • Tel 0620-200 14 • bergsgolv.se
Mariestad • Ottossons Golv
Förrådsg. 39 • Tel 0501-39 93 30 • ottossons.se
Munkedal • P & B Golv
Industriv. 7 • Tel 0524-232 35 • pbgolv.se
Märsta • Rosersberg Golv
Sönderborgsg. 2 • Tel 08-594 407 00 • rosersbergsgolv.se

BESÖK VÅR WEBBSHOP - WWW.GOLVKEDJAN.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
Umeå • BL-Interiör
Spårv. 18 • Tel 090-13 51 40 • blinterior.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
Visby • Karlströms Golv & Färg
Skarphällsg. 9 • Tel 0498-27 90 05 • karlstroms-golv.se
Värnamo • Winsth Golv & Kakel
Jönköpingsv. 59 • Tel 0370-105 01 • winsthgolv.se
Växjö • BBM Golv & Bad
Verkstadsg. 10 • Tel 0470-184 00 • bbmgolvochbad.se
Ängelholm • Sandéns Golv i Ängelholm
Åkerslundsg. 6 • Tel 0431-182 50 • sandensgolv.se
Örebro • BBM i Örebro
Verkstadsg. 4 • Tel 019-31 03 70 • bbmgolvkedjan.com
Örnsköldsvik • Uno K Westin
Sjögatan 1L • Tel 0660-811 60 • unok.se
Östersund • Nyströms Kakelaffär
Bangårdsg. 32 • Tel 063-51 77 60 • nystromskakel.se

GILLA GOLVKEDJAN PÅ FACEBOOK OCH TA DEL AV
ERBJUDANDEN, NYHETER, TIPS OCH TÄVLINGAR!

