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Vi är med i Golvkedjan som är en
rikstäckande entreprenadkedja som
ägs av ett 50-tal framgångsrika golvoch plattsättningsföretag på 70 platser i Sverige.
Vi utför golvläggning och plattsättning,
flertalet har även butik. Bland Golvkedjeföretagens kunder återfinns byggföretag,
fastighetsbolag, kommuner och landsting, arkitekter, bostadsrättsföreningar,
privatpersoner med flera.
Gemensamt för Golvkedjeföretagen är att
vi:
• erbjuder golvläggning och/eller
plattsättning
• är marknadsledande
• har branschens mest välutbildade

•
•
•
•

montörer
är branschauktoriserade av GBR
och/eller PER och/eller GVK
arbetar efter ett enhetligt ledningssystem
är miljöcertifierade enligt ISO 14001
eller motsvarande
har tillvalsutställningar eller butiker

Golvkedjan har funnits sedan 1967 och
drivs sedan 1994 som en affärskedja, efter en sammanslagning av Dinbo Interiör
och Svenska BBM.
Idag omsätter Golvkedjan årligen 1600
miljoner kronor och står för drygt 20 procent av den svenska objektsmarknaden. I
Golvkedjan finns över 1400 välutbildade
och motiverade medarbetare.

ETTGOLVKEDJAN
FÖRETAG I GOLVKEDJAN

www.golvetgbg.se

Ett fullserviceföretag som
tar totalansvar.
Vi klarar de krav som ställs.
Idag har såväl kvalitetskraven som
miljömedvetenheten
ökat
inom
byggbranschen. Många kunder och
uppdragsgivare kräver att de underentreprenörer man anlitar har kvalitets- och miljöplaner. Vi är ett auktoriserat golvföretag, vilket innebär att
vi klarar de krav som ställs och kan
lämna de garantier som behövs.
Ett fullserviceföretag
Vi är ett fullserviceföretag och anlitas
ofta som totalleverantör. Idag efterfrågas
funktionslösningar, där vi som entreprenör får hela ansvaret från betongstommen till det färdiga ytskiktet. Detta är en
utveckling som passar både byggherren/
beställaren och oss. En enda entreprenör,
en ansvarig - enkelt och kostnadseffektivt.
Totalansvar ökar tryggheten
Vi vänder oss till kunder som vill ha
trygghet, kvalitet och punktlighet till rätt
pris. Vi har hög servicegrad och erfarenhet av att arbeta nära både arkitekter och
byggföretag. Även privatkunder uppskattar oss och det faktum att vi tar totalansvar från köp till leverans och läggning.
Punktlighet en kvalitetsfråga
Flexibilitet är ett måste i branschen och
att det är viktigt att hålla leveranstiderna.
Punktlighet ger kunden trygghet och är
också av stor betydelse när det gäller att
hålla de ekonomiska ramar man fått. Jobbet ska vara utfört i tid - för oss en självklarhet.

enda rikstäckande golv- och plattsättningskedja med ett 50-tal företag och
drygt 1200 anställda. Ett delägarskap i
Golvkedjan borgar för professionalism,
affärsmässighet och ett utvecklat kvalitets- och miljöansvar.
Vi är auktoriserade
Alla företag i Golvkedjan är Auktoriserade Golvföretag, ett auktorisationssystem som Golvbranschen GBR initierat
och ansvarar för. För auktorisation krävs
bland annat att vi som golvföretag uppfyller högt ställda krav på kvalificerat
miljö- och kvalitetsarbete och har dokumenterad läggningsteknisk kunskap och
kompetens.
Miljö- och kvalitetsarbete
Miljö- och kvalitetsarbetet är viktigt för
oss. Alla företag i Golvkedjan arbetar efter ett enhetligt kvalitetssystem baserat på
ISO 9001 och ett gemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001 där samtliga företag i Golvkedjan är miljöcertifierade.
Vi har återkommande revisioner, både
interna och externa, och dessutom regelbundet utbildningar i kvalitets- och miljöfrågor.

”Ett golv är idag mer än
bara ett vackert ytskickt.”

Ett företag i Golvkedjan
Vi ingår i Golvkedjan som är Sveriges

GOLVKEDJAN
YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET
ETT
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”Vårt miljöarbete ingår som en
naturlig del i verksamheten.”

”Idag efterfrågas ofta hela funktionslösningar där vi tar totalansvaret.”

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

Över 70 duktiga ytskiktsmontörer till ert förfogande.
Golvet Göteborg AB samarbetar med
Sveriges ledande leverantörer och
kan därför alltid erbjuda rätt produkt
för rätt ändamål.
Golvet Göteborg AB är den kompletta
golv- och väggleverantören med fokus på
totallösningar, service, sortiment och bäst
totalekonomi. Golvet Göteborg AB sätter
även högsta värde på att vårda relationer
till kunder, leverantörer och anställda. I

en värld av möjligheter satsar vi på kvalitet och kunskap. Vi samarbetar med
Sveriges ledande leverantörer och kan
därför alltid erbjuda dig rätt produkt för
rätt ändamål. Vi är din kompletta golvoch väggleverantör med fokus på totallösningar, service och sortiment.
”Vår affärsidé är inte bara en idé, utan den
genomsyrar samtliga medarbetares sätt att
tänka och arbeta.” //Arne Andrén
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