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Välkommen till
Adderalink!

FRÅGA I BUTIKEN EFTER
GOLVKEDJANKORTET

Vi erbjuder dig som privatkund samma proffskunskap och

Trägolv & underhåll...............................................3

kvalitetsprodukter som vi erbjuder våra proffskunder, som

Textilgolv.............................................................6

till exempel byggföretag och fastighetsbolag. Med proffs-

Entrémattor...........................................................7

kunskap menar vi att vi är proffs på produkterna vi säljer.

Konstgräs............................................................8

Vi vet hur man installerar och monterar och vi vet vilket

Plast- & vinylgolv...................................................8

materialval som är optimalt för dig, beroende på i vilken

Laminat.............................................................10

miljö materialet ska monteras.

Linoleum............................................................11
Våtrumsplast.......................................................12

Eftersom vi har egna hantverkare kan vi dessutom erbjuda

Badrumsinredning...............................................13

inlagt och klart-priser som inkluderar material, frakt och mon-

Kakel & klinker....................................................14

tering till en fast tidplan och med garantier på både material

Ditt drömbadrum i 3D      .........................................15

och utfört arbete. Vi är dessutom proffs på helrenovering av
badrum, där vi tar helhetsansvar för utförandet, från första idé
till färdigt resultat!
Välkommen till oss på Adderalink!

Du väljer golv,
vi gör jobbet!
Hos oss hittar du inte bara ett stort
utbud av högklassiga produkter. Vi har
också egna, duktiga hantverkare som
gärna gör jobbet åt dig om du inte vill
göra det själv. Med fasta offerter inklusive
ROT-avdrag och fast tidplan med
professionella yrkesmän kan du vara
säker på att resultatet blir exakt så fint
som du tänkt dig och exakt till det pris
som vi kommit överens om.
Inlagt och klart: material och montering till fast pris!
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WELIN & CO har sedan starten 1936 levererat naturliga
kvalitetsprodukter för ytbehandling av trä, sten och andra
naturmaterial. Nu finns även en golvprodukt i sortimentet.
Welin KlickStav är små äkta ekparkettstavar med klickfunktion.
Stavarna är slipade och klara för valfri ytbehandling. De är
också omslipningsbara och levereras i behändiga paket med
0,508 m2. Stavarna finns i en originalversion och en rustik,
med mer färgskiftningar och kvist.
Ett WKS-golv går snabbt och enkelt att lägga i valfritt mönster.
Gör det själv eller anlita Golvkedjan för att göra jobbet och
utnyttja ROT-avdraget.

TRÄGOLV är en fantastisk naturprodukt som är vacker och behaglig att
gå på. Varje trägolv har ett unikt utseende beroende på träslag, ådring,
kvistar med mera.
LAMELLPARKETT är kanske den vanligaste typen av golv i svenska hem.
Lamellparkett är vanligtvis uppbyggd i
tre skikt. Här är ytskiktet minst 2,5 mil-

På bilden Welin KlickStav Rustik.

limeter och golvet går därför att slipa
då det blivit utslitet. Mellanskiktet be-

RAPPGO har levererat breda plankgolv i mer än 40 år. I vårt
småländska familjeföretag i Mörkaskog skapar vi formstabila
parkettgolv av yppersta kvalitet. Våra breda plankgolv är
efterfrågade världen över.

står av trälameller och det tredje skiktet
är baksidesfanér.
MASSIVA TRÄGOLV är inte uppbyggda i olika skikt utan består ge-

På bilden Furu Mörkaskog Lut & Vitolja.

nomgående av samma träslag. Massiva trägolv går utmärkt att slipa och
innefattas av flera olika typer, som
exempelvis kortstavsparkett, brädor av
barr- och lövträ, mosaikparkett med
flera.

Trägolv.
”Vackert och
behagligt att gå på”

4 • TRÄGOLV, YTBEHANDLING & UNDERHÅLL

Unikt
skydd!

FANÉRGOLV är normalt uppbyggd
i tre skikt: ytskikt av tunt ädelträfanér,
mellanskikt av hård träfiberskiva (HDF)
samt baksidesfanér. Ytskiktet är i regel
cirka en millimeter tjockt, vilket gör att
fanérgolvet inte går att slipa (eftersom
man brukar räkna med att cirka en millimeter försvinner vid en slipning). Trägolv finns i flera olika utföranden och
mönster:
TARKETT. När du har bestämt dig för ett nytt trägolv vill du
1-STAV. Ytskiktet på varje 1-stavsbräda

säkert att golvet har bästa förutsättningar att hålla länge. Därför

sågas från ett enda trästycke. Träets

lägger vi stor vikt vid konstruktion och produktionsprocess för

naturliga utseende framträder i 1-stavs-

att minska risken för sprickor. Det är också därför som vi har

golv. 1-stavsgolv finns i flera olika läng-

ett starkt och lättlagt låssystem. Vi har utvecklat Proteco, ett

der och bredder och passar vanligen

av marknadens starkaste lacksystem för att skydda trägolvet.

bäst i större rum.

På bilden Tango Oak Nature.
2-STAV. Ytskiktet på 2-stavsgolv består
av två stavar i bredd. Stavarna ordnas
så att varje 2-stavsgolv får ett eget unikt

DURI. En sliten tråkig trappa kan man förvandla till en

utseende. 2-stavsgolv finns både med

möbel med DURI TRAPPRENOVERING StegEtt. StegEtt är

längre och med kortare stavar. Längre

ett renoveringskit för trappor inomhus med alla nödvändiga

stavar passar vanligen bäst i större

detaljer. Systemet är framtaget med enkelhet, hållbarhet och

rum, medan versionen med kortare

design som viktigaste egenskaper för att nå slutresultatet. En

stavar vanligtvis lämpar sig bättre för

snygg lättmonterad och slitstark trappa.

mindre ytor.
StegEtt är tillverkad av massiv 15 millimeters stavlimmad ek.
3-STAV. 3-stavsgolv har ett ytskikt där

Alla ingående detaljer är grundoljade från fabrik. StegEtt

tre stavar av olika längder placeras på

kräver ett minimum av underarbete vid montering. Går att

bredden. 3-stavsgolv ger en mängd

montera på de flesta underlag. Passar både till öppna som

olika inredningsalternativ att välja mel-

stängda trappor. Ett mallunderlag medföljer varje steg för

lan.

enkel montering och bästa passform/slutresultat.

Hos oss hittar du trägolv av högsta

På bilden StegEtt.

kvalitet och vi har kunniga säljare som
vet vilka trägolv som lämpar sig bäst,
för just dina behov och önskemål.

Trapprenovering.
”enkelhet, hållbarhet
			och design”
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Ytbehandling
		 & underhåll.
OSMO är en av Tysklands ledande trätillverkare med lång
erfarenhet och egen produktion av naturliga ytbehandlingsprodukter.
Ytbehandling av kvalité, bra rengöring
I sortimentet finns produkter som gör allt från ytbehandling,

och underhåll gör att trägolv håller

städning och underhåll till reparation enkelt och ekonomiskt.

sig vackra och sprider glädje under
många år. Varför inte ge ditt golv ett

På bilden Osmo 8016 Rengöringsmedel och

personligt utseende, istället för att köpa

3029 Underhållsvax.

nytt. Med infärgning finns nästan inga
begränsningar för din kreativitet.

BONA har sedan 1919 varit proffsens självklara val när det

Hos oss hittar du ett brett produktsorti-

gäller produkter för trägolv. Idag finns det också produkter

ment. Fråga om råd, i butiken delar vi

för underhållning och rengöring i ditt hem så varför inte testa

gärna med oss av vår kunskap.

succéprodukten Bona Spray Mop som gör din veckostädning
lätt och enkel. Tittar du in till oss så finner du ett komplett

Fråga oss i butiken om råd. Vi delar

sortiment för alla typer av golv.

gärna med oss av vår kunskap!

På bilden Bona Spray Mop.

Snabb och enkel rengöring
av dina trägolv!

6 • TEXTILGOLV

TEXTILA GOLV gör att det blir mjukt,

Textil.

varmt, tyst och ombonat. De finns i
mängder med färger och kvaliteter.
Genom att välja textila golv som heltäckningsmatta eller som avpassad
matta får du också följande fördelar:
BULLERREDUCERING. Med textila
golv kan bullernivån sänkas med 2530 dB (decibel) att jämföras med 5-15
dB för hårda golv.
POLYTUFT. Textila golvplattor, Polytufts kollektion av textila
LJUDABSORBERING. Textila golv gör

plattor för hemmamiljö finns i många olika färger och strukturer.

att ljudet endast har hälften så lång

Inred hemmet med din unika kombination och sätt personlig

efterklang som hårda golv. Mattans

prägel.

förmåga att absorbera ljud på platser
där många människor samlas, till ex-

FÖRDELAR:

empel i kontorslandskap, märks tydligt.

•

Enkelt att lägga

Givetvis absorberar textila golv ljudet

•

Lätt att transportera

lika väl i hemmiljön.

•

Ekonomiskt - minimalt spill

•

Lätt att byta en platta vid skada

•

Många kombinationer - struktur och färg

ENERGIBESPARING. Mattor är ett
effektivt

isoleringsmaterial.

Fötterna

behåller värmen på ett textilt golv och

På bilden Poly Tiles.

gör att rummen känns behagliga även
vid lite lägre temperaturer. Tester har
visat att temperaturen kan sänkas med

EGE är en av Europas ledande leverantörer av textila

cirka två grader i rum med textila golv,

kvalitetsmattor och erbjuder ett brett sortiment med unika

utan att golven känns kalla. Det textila

koncept inriktat på hög kvalitet och design. Genom avancerad

golvet möjliggör en energibesparing

produktionsteknologi där endast fantasin sätter gränser för

på fyra till sex procent.

färg och formgivning kan ege tillhandahålla det optimala
textila golvet för varje enskild kund. Produktutbudet inkluderar

MINSKAD HALKRISK. Textila golv är

allt från heltäckande textilmattor, avpassade textillmattor till

inte lika hala som hårda golv. Skador

textila modulplattor och med ull eller syntetfiber Garanti för

efter halkolyckor är lika vanliga i hem-

ett tryggt köp!

met som på arbetsplatsen. I rum där
barn och äldre vistas är det extra viktigt

•

EN 1307 klassificering

att man minskar halkrisken. Dessutom

•

INSTA 800 städkvalitetsmätning

reducerar textilmattans mjuka yta risken

•

Inomhusmiljöcertifikat

för skador om man faller.

•

EMAS certifikat

•

Byggvarudeklarationer BVD

ENKEL SKÖTSEL. Genom regelbun-

•

BASTA

den dammsugning med borstvalsmun-

•

CE märkning

stycke* behåller textilgolvet sitt utse-

•

ISO 9001 certifikat

ende och en lång livstid. (*För tjocka
ullmattor & mattor med lång lugg gäller dammsugare med platt munstycke
utan

borstar).

Utöver

regelbunden

dammsugning gäller grundlig rengöring enligt leverantörens skötselråd.
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Entrémattor.
”effektivt sätt att hålla nere
kostnaderna för reparation
				och underhåll”
ENTRÉMATTOR.

Stora

mängder

smuts och fukt transporteras runt dagDURI. Avskrapning ute och avtorkning inne sparar både jobb

ligen med våra skor. När smutsen förs

och pengar! Duri har ett brett sortiment av entrémattor av

in i byggnader ser interiören lätt ner-

hög kvalitet för att passa vid alla tillfällen. Allt från robusta

gången och oattraktiv ut. Dessutom

skrapmattor som ser till att smutsen hamnar på utsidan av

skadas golven och smutsen kan utgöra

entrén till kombimattor och högabsorberande torkmattor.

hälso- och säkerhetsrisker. Detta är
problem som kostar att komma till rätta

På bilden Finnturf.

med. Man har uppskattat att om inte
effektiva åtgärder vidtas för att undvika
onödig nedsmutsning kan kostnaderna

POLYTUFT. Stoppa smutsen i dörren!

för reparation och underhåll för vanliga golvbeläggningar, sett över hela

I mer än 27 år har Polytuft levererat entrémattor till

livslängden, uppgå till nio gånger den

Skandinaviens golv- och matthandlare. Vårt stora utbud på

ursprungliga kostnaden för investering-

avtorkningsmattor gör oss oslagbara inom området på både

en. Ett entrésystem av god kvalitet är

villa och objekt. Vi har originalet Astro Turf, men erbjuder idag

ett effektivt sätt att minska denna kost-

även andra turfmattor. Absorptionsmattor för offentlig- och

nad. Dessutom förlängs livslängden för

hemmamiljö.

de interiöra golvens ytor och beläggningar.

På bilden Proper Tex Uni.
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Konstgräs.
”mjuka golv gör skillnad”
POLYTUFT. Nålfilt i alla kvalitéer - Tuftgräs i alla kvalitéer - Var
ni än vill lägga konstgräs har Polytuft lösningen för er.
En nyhet är Riviera, en oslagbar kvalité som håller länge. Finns
i 3 snygga färger.
KONSTGRÄS är lättskött och kan an-

Bermuda är vår ledande produkt ute på marknaden idag och

vändas så väl i hemmet som till fritids-

finns i åtskilliga bredder och färger.

aktiviteterna. Lägg det på balkongen,
på altanen, i uterummet, längs pool-

Landskapsgräs som känns och ser verkligt ut, underhåll lättare

kanter eller varför inte i förtältet till hus-

än vanligt gräs samt har lång livslängd.

vagnen.

På bilden Bermuda Konstgräs.

FORBO FLOORINGS plastgolv är både snygga och
lättskötta. Plastgolven är tåliga och klarar vardagens slitage
samtidigt som de ger en mjuk och skön känsla. Våra kollektioner
erbjuder mönster med inspiration från exempelvis trä, betong
och klinker, men också enfärgade och rutiga plastgolv. Tack
vare den stora bredden i kollektionerna är det enkelt att hitta
spännande köksgolv, diskreta hallgolv eller kanske ett praktiskt
och färgglatt plastgolv till barnrummet.

På bilden Novilon Fusion.

Vinyl.
”hållbara, vattentäta
		och ljuddämpande”
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TARKETT. Hos oss hittar du ett stort sortiment vinylgolv i
naturtrogna sten och trämönster. Du hittar också lite mer
vågade och spännande mönster i starka färger. Med Tarkett
vinylgolv får du ett slitstarkt, praktiskt och lättskött golv som
håller sig vackert länge.

PLAST- OCH VINYLGOLV är hållbara, vattentäta och ljuddämpande.

På bilden Tarkett Extra Nordic Plank.
Golven är mjuka att gå på och finns i
en uppsjö av olika mönster och färger,
AMTICO. De vinylgolvplattor vi tillverkar passar lika bra för

allt från naturtrogna mönster av både

kommersiella- och offentliga miljöer, såväl som för hemmamiljöer.

sten och trä, till mönster där endast fan-

Slitstyrka, design, funktion, skötsel och underhåll är viktiga faktorer

tasin sätter gränser.

för oss då vi vill att våra golv ska se vackra ut i många år framöver.
Våra vinylgolvplattor kan fås med trä-, sten- och abstrakta mönster.
Vi lämnar upp till 25 års slitagegaranti i hemmamiljöer.

På bilden Amtico Click.

10 • LAMINAT

BERRYALLOC har producerat golv i högtryckslaminat sedan
1992. Sedan starten har vi varit trendsättare i golvbranschen.
1996 lanserade vi som världens första tillverkare ett limfritt
låssystem. I utvecklingen av våra golv lägger vi stor vikt på
golvets totala utseende – kombination av design och ytstruktur.
BerryAlloc-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. En livstidsgaranti som gäller för användning
i privata hem och omfattar perfekt läggningsresultat/låsets
styrka, slitstyrka, färgäkthet/blekning, fläckmotstånd och vattenresistent.
LAMINATGOLV har en hård högtryckt yta som tål högt slitage, men
ändå känns levande.
Idag har utvecklingen av mönster och
imitationer kommit så långt att det ib-

Med ett golv från BerryAlloc vill du kunna behålla det vackra
intrycket av ett nytt golv länge. Se www.berryalloc.se för mer
information.

På bilden Original Ek Vitoljad Skeppsgolv.

land kan vara svårt att se skillnad mellan ett laminatgolv och på ett riktigt
trägolv eller stengolv.
Laminatgolv är ett underhållsfritt golv
som tål extra mycket slitage. Lämpligt
för såväl nyårsfester som hundtassar.

TARKETTS laminatgolv kombinerar funktionalitet med de
bästa inom design och teknik. Våra moderna laminat är lätta
att installera och sköta, samtidigt som de tål tufft slitage i
hemmiljö.
Det finns något för alla smaker, allt från klassiska trämönster till
spännande och trendiga mönster i till exempel vitt eller svart.
Tarketts laminat är tillverkad av naturliga och förnybara råvaror
och kan därför återvinnas.

På bilden Sound Logic Dark Fumes Oak.

Laminat.
”hård högtryckt yta som
tål högt slitage”
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Linoleum.
”extremt slitstarkt golv som
lämpar sig extra bra i
		 barnens lekrum eller i köket”
FORBO FLOORINGS linoleumgolv är naturliga, Svanenmärkta
designgolv som finns i ett stort urval färger och strukturer.
Marmoleum Click är plattor och paneler i 21 olika färger
som klickas ihop på samma sätt som till exempel laminatoch parkettgolv. Marmoleum Dual är plattor som limmas mot
underlaget och som finns i 30 olika färger.
Väljer man linoleum på rulle som vanlig matta så har man en
bredd på 2 meter och över 200 färger och mönster att välja
bland.
För Forbo Flooring AB är kvalitet och service nyckelbegrepp.
Därför erbjuder vi inte bara ett komplett golvsortiment som
motsvarar högt ställda krav beträffande färg, mönster,
kvalitet och pris. Vi vill också att du skall veta att du gör en
framtidsinvestering när du köper ett golv från Forbo Flooring.
Därför erbjuder vi 15 års garanti på alla våra golv som är lagda
i bostäder. Läs mer om Forbo Floorings konsumentgaranti på
www.forbo-flooring.se.

På bilderna Marmoleum Click & Linoleum rullvara.

LINOLEUM är ett slitstarkt och tåligt
golv som funnits i svenska hem i över
hundra år. Trots sin ålder är linoleum
kanske ett av de mest moderna golven
med tanke på sitt råvaruinnehåll och
sin minimala miljöpåverkan.
Linoleum är till 97 procent uppbyggt av
naturliga råvaror där basen i golvet är
linolja, harts och trämjöl. Tillsammans
med naturliga färgpigment och juteväv
skapas ett golv som är extremt hållbart,
både för livslängden och för miljön.
Linoleumgolv lämpar sig för torra ytor
i hemmet och kanske framförallt i kök,
hall och sovrum.

12 • VÅTRUMSPLAST

Våtrumsplast.
”lättskött, hygieniskt,
praktiskt och prisvärt”

VÅTRUM. I ett badrum vill du ha

TARKETT. I vår våtrumskollektion Aquarelle hittar du ett stort

snygg design samtidigt som det skall

urval golv och väggar i snygg design med massor med

vara lättskött, hygieniskt, praktiskt och

kombinationsmöjligheter. Med VT-godkända Aquarelle får du

prisvärt. Du vill också att det ska vara

också ett garanterat säkert våtrum som med bred marginal

garanterat vattentätt och säkert.

uppfyller branschens hårdaste krav på vattentäthet. Aquarelle
ger dig ett våtrum du kan trivas i och leva länge med.

En VT-godkänd våtrumsvägg och matta uppfyller branschens hårdaste krav

På bilden Aquarelle Pastille White & Kiruma Brown.

på vattentäthet och du slipper oroa
dig för fuktproblem och vattenskador.
Med en våtrumsvägg och matta får du

FORBO FLOORINGS kollektion av våtrumsmattor är ett

maximalt skydd mot fuktgenomträng-

härligt färgmatchat och komplett vägg- och golvsystem.

ning genom att golvmattan dras en bit

Våtrumsmattorna är trendiga, tidlösa men också eleganta.

upp på väggen och genom att fogen

Mönster och färger samverkar för att du ska kunna skapa

svetsas i hörnen. Väggen sätts inte i vå-

en varm och inbjudande miljö i badrummet, som gjord för

der utan ”sveps” runt rummet vilket gör

avslappning och sköna bad.

att du oftast endast får en fog. Med
det får du ett säkrare badrum.

För att minimera risken för vattenskador kan hela vår
våtrumskollektion, både vägg- och golvplast, installeras med
svetsning.

På bilden Aqualon.
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™
MÖBLER MED 5 CM INTERVALL

Badrum.
Ska du renovera badrummet?
					Vi hjälper dig!
TEMAL är ett finlandssvenskt familjeföretag som tillverkar
möbler för badrum, tvättstuga, förvaring och kök enligt fem
centimeterskonceptet. Detta innebär att underskåp, överdelar
och förvaringsskåp växer i både bredd och djup med fem
centimeters intervall.
Alla luckor och stommar tillverkas av fuktsäkra skivor. Möblerna
levereras färdigmonterade. Välj din måttanpassade lösning
bland Europas bredaste sortiment!

På bilden Trend.

Många vattenskador i hemmet har
sitt ursprung i dåligt utförda tätskikt i
våtrummet. Tätskiktens uppgift är att
skydda material i golv och väggar
från att bli uppfuktade till kritiska nivåer
för underlaget. Gör man inte rätt från
början, är risken stor för mögelskador
som leder till avsevärda kostnader för
att kunna åtgärdas.
För att undvika vattenskador när man
bygger eller renoverar sitt badrum ska
man alltid anlita ett företag som är

HAFA. Vi på Hafa tycker att alla har rätt till ett snyggt och
smart badrum som inte behöver kosta en förmögenhet, och
det har vi gjort i 50 år. Men allra viktigast för oss är att du
som kund blir riktigt nöjd med ditt badrum.
Ett riktigt bra badrum ska ge både kvalitet och trygghet. Därför
erbjuder vi 5 års garanti. Våra formgivare och designers utgår
alltid ifrån tanken att formen följer funktionen, så att de i sin
design och konstruktion håller över tiden. Välj mellan 11 olika
möbelserier. duschar, massagebadkar, Steamer™, badkar,
porslin och blandare.

På bilden Moon.

GVK-auktoriserat. Ett GVK-auktoriserat
företag har montörer som är behöriga
att installera både tät- och ytskikt, samt
göra de underlagsarbeten som krävs.
GVK-företagen jobbar efter ”Säkra Våtrum”, GVKs Branschregler för tätskikt i
våtrum, där ett fackmässigt utförande
av våtrumsinstallationen finns tydligt
beskrivet. Det innbär till exempel att
tätheten i våtrummen kontrolleras med
GVKs unika metod för täthetsprovning.
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Att välja KAKEL OCH KLINKER är en
kul process. En chans att frossa i idéer
– i färg, form och olika mönster. Men
kanske också lite beslutsvånda – vad
passar i vårt hem? Vad gillar vi idag,
och om fem eller tio år? Hos oss hittar
du ett av marknadens bredaste sortiment av kakel och klinker, och massor
av kunskap och inspiration.

Kakel.
”färg, form och
olika mönster”

Kloka råd från någon med lång erfarenhet av både det trendiga och det
praktiska, är alltid en bra start på ett
nytt projekt. Om du låter förnuft och
känsla avgöra, blir du nöjd både idag
och i framtiden.
Bra att veta:
ccHÖGANÄS erbjuder ett stort utbud av modernt och
SORTERING. När det gäller kakel

klassiskt kakel och klinker för kök, badrum, hall, golv inne och

och klinker rekommenderar vi första

ute. Hämta inspiration och kunskap hos oss. Vi kan allt om

sortering av en erkänd leverantör. Det

kakel och klinker

vill säga keramik som ligger inom de
toleranser som branschen enats om.

På bilden Biselado.

Lägre sorteringar och lågprispartier
kan vara keramik som sorterats ut för
att den inte klarat första sorteringens

KONRADSSONS KAKEL erbjuder ett brett och komplett

krav. Det kan till exempel vara skev-

sortiment för husets alla ytor.

het men även glasyr- och skönhetsfel.
Annat som är bra att veta vid val av

Att vi dessutom lagerför hela vårt katalog-sortiment i Sverige

keramik:

gör att din idé snabbt blir verklighet.

FÄRG på keramiska plattor är inte

Kom in till din närmaste Golvkedjebutik för att hämta vår inspi-

identiskt lika. Kontrollera att plat-

rationskatalog eller få mer information på www.konradssons.

torna i din leverans kommer från

com.

samma bränning och att alla förpackningar har samma märkning.
GLASYR finns på ytan på många plattor och bränns in i plattan i samma
moment som själva plattan bränns.
Glasyren ger möjligheter till olika färger och mönster och glasyrens kvalitet
och mängd påverkar slitstyrkan och
städbarheten.
KAKEL används enbart på vägg.
Bränns i temperaturer kring 1000°C
och är alltid glaserad. Glasyren ger
normalt en tät och lättskött yta.

INSPIRATION FRÅN GOLVKEDJAN

På bilden Marte.
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KLINKER och granitkeramik används
till både golv och vägg. Plattorna är
mycket hårda och har hög slitstyrka.
Används oftast till golv men användning på vägg ökar. En del klinker är
frostbeständig och kan användas utomhus.
MOSAIK används till både golv och
vägg.
Det är klinkerplattor i små format (mindre än 10x10 centimeter). Det finns
också mosaik av glas och natursten.
Mosaik lämpar sig bra för krökta ytor
och branta fall. Montering av mosaik
är tidskrävande och man använder
ofta specialfix vilket ger en högre monDEKORA är ett familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet

teringskostnad.

Foto: Curt Ekblom

inom kakel och klinker. Med vår breda kollektion av kakel,
klinker, mosaik, fasadsten och natursten har vi något för alla

FOGAR är till för att jämna ut olikhe-

smaker.

terna i plattorna för att uppnå ett så
bra resultat som möjligt på färdig yta.

På bilden Nordik.

Välj gärna en grå fog och tänk på att
mycket ljusa eller mörka fogar är svårare att hålla snygga.

Funderar du på att renovera ditt badrum? Vill du se hur ditt
drömbadrum skulle kunna se ut?

SKÖTSEL. Följ alltid leverantörens skötselråd. Tänk på att cementfogen suger
åt sig vatten med tvål, schamporester,

Hos oss kan du få ditt drömbadrum uppritat i verklighetstrogen
3D-miljö. Givetvis bistår vi med vår proffskunskap när du väljer
kakel och badrumsinredning till dina 3D-bilder.
Och eftersom vi har egna montörer kan vi dessutom erbjuda
fasta priser, som inkluderar allt material och montering, för att

hud- och håravfall som - om det inte
tvättas bort - utgör en grogrund för mögelsvampar.
För ännu mer tips att tänka på vid val
av keramik, besök vår hemsida!

förverkliga ditt drömbadrum. Kom in till oss i butiken så berättar vi mera!

Vi visar dig ditt
drömbadrum i 3D.

Du kan alltid lita på ett företag i Golvkedjan!
Vi är delägare i Golvkedjan, en rikstäckande entreprenadkedja som ägs av ett femtiotal
av landets mest framgångsrika golv- och plattsättningsföretag på närmare 70 platser i
Sverige.
Ett företag i Golvkedjan utför golvläggning och/eller plattsättning och har butik eller tillvalsutställning. 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 auktoriserade av GBR och/eller PER och/eller GVK

•

arbetar efter ett enhetligt ledningssystem

•

är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande

•

har tillvalsutställningar eller butiker

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.

Kvalitet och
garanti Vi är GBR
och GVK-auktoriserade,
miljöcertifierade och
anslutna till Golvbranschens GolvGaranti.

Hemtransport
Vi bistår med hemtransport till bra pris när
du handlar stora och
skrymmande varor.
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Gratis hembesök
När du vill veta vad det
kostar att få jobbet utfört,
erbjuder vi gratis hembesök för bedömning.

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

DU VET VÄL ATT DU
KAN BESTÄLLA DELAR
AV VÅRT SORTIMENT
I VÅR WEBBSHOP?
BESÖK VÅR HEMSIDA
FÖR ATT HANDLA!

ADDERALINK
Torvingegatan 16 • 582 78 Linköping • Telefon 013-465 90 00
info@adderalink.se • www.adderalink.se

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

