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Sveriges största golv- &
plattsättningskedja
GOLVKEDJAN

ETT FÖRETAG I- GOLVKEDJAN
GOLVKEDJAN
YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

OM GOLVKEDJAN
Golvkedjan är en rikstäckande entre-

golv- och plattsättningsentreprenörer.

Golvkedjan tillkom redan 1967 och

prenadkedja som ägs av 50 fram-

Visionen är att varje Golvkedjeföre-

drivs sedan 1994 som en affärskedja

gångsrika golv- och plattsättningsföre-

tag alltid ska vara förstahandsvalet för

efter sammanslagning av Dinbo Inte-

tag på ett 70-tal platser i Sverige. Från

golv- och plattsättningsentreprenader

riör och Svenska BBM.

Malmö i söder till Luleå i norr.

på sin lokala marknad.

Golvkedjans affärsidé är använda

Några av Golvkedjans framgångsfak-

miljarder kronor och står för cirka 20

stordriftsfördelar i kombination med

torer är fördelarna med inköpssamver-

procent av den svenska objektsmark-

det lokala företagets suveräna närhet

kan, stor och kontinuerlig satsning på

naden. I Golvkedjan finns över 1 600

till marknaden. Därigenom kan vi vara

utbildning, ett gemensamt kvalitets- och

välutbildade och motiverade medar-

den optimala samarbetsformen för lön-

miljöledningssystem samt en rikstäck-

betare.

samma och engagerade privatägda

ande entreprenadförsäljning.

Idag omsätter Golvkedjan drygt två

FÄRDRIKTNING
För en ständig utveckling av kedjan

•

har en stabil lönsamhetsutveckling

mensamt

har samtliga Golvkedjeföretag antagit

•

har konkurrenskraftiga inköpspri-

för elektronisk fakturahantering,

ser i jämförelse med vår bransch

gemensamt Intranät samt tillhan-

löpande genomför utbildningar

dahåller hemsidor till Golvkedje-

som attraherar branschens främ-

företagen

en gemensam färdriktningsplan. Den
följer vi, och den har - hittills - lett fram

•

till att vi:

sta montörer, arbetsledare och
•

är Sveriges i särklass starkaste
grupp inom golvläggning och

•

plattsättning
•

system

har butik eller tillvalsutställning på
alla större orter.

har ett kvalitets-, miljö- och arbets-

•

har en effektiv kedjeorganisation

miljösystem som säkrar god ord-

finns på samtliga större orter i
Sverige

•

företagsledare.

affärssystem,

ning och ständig förbättring.
•

har en effektiv IT-miljö med ge-

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR
I samarbete med ledande utbild-

verksamhet. Exempel på Golvkedjeu-

Miljölagstiftning och olika montörs-

ningsföretag har Golvkedjan utformat

nika utbildningar är Företagsekonomi,

utbildningar som trägolvs-, textilgolv,

branschens mest omfattande utbild-

Personaljuridik, Arbetsledarutbildning,

och plattsättningsutbildningar i samar-

ningsprogram. Kursinnehåll och val

Företagsledarutbildning,

bete med ledande leverantörer.

av föreläsare är skräddarsytt efter vår

försäljning, Praktiskt arbetsmiljöarbete,

Konsument-

GOLVKEDJANS KUNDER
Golvkedjan är i huvudsak en entrepre-

empel på kunder. Därtill utför många

på golv- och kakelprodukter på sin lo-

nadkedja för den professionella mark-

Golvkedjeföretag konsumententrepre-

kala marknad.

naden. Byggföretag, fastighetsbolag,

nader och cirka 35 företag bedriver

kommuner och landsting är typiska ex-

fackhandelsförsäljning med inriktning

INSPIRATION
GOLVKEDJAN
GOLVKEDJAN FRÅN
- YRKESMÄN
ÖVER HELA LANDET

En rikstäckande entreprenadkedja med landets
		 bästa golv- och plattsättningsentreprenörer.
STORA KRAV PÅ GOLVKEDJEFÖRETAGEN
Gemensamt för samtliga företag i

vi arbetar aktivt för att minska påfrest-

Golvkedjan är att vi:

ningarna på miljön. Det gör vi till ex-

•
•

är marknadsledande

•

har branschens mest välutbildade

empel genom att

•

•

•

•
•

och att återvinningen ökas
•

minimera interna och externa

•

kontinuerligt vidareutbilda våra

arbetar efter ett enhetligt lednings-

miljöfrågor
•

är miljöcertifierade enligt ISO
•

kan kretsloppsmärka golvinstallationer

•

transporter
medarbetare i miljö- och arbets-

14001 eller motsvarande
•

se till att mängden avfall minskas

ler PER och/eller GVK
system

arbetar efter en miljö- och kvalitetsplan

montörer
är auktoriserade av GBR och/el-

har dokumenterad läggningsteknisk kompetens

erbjuder golvläggning och/eller
plattsättning

•

•

är anslutna till GBR Golvåtervinning

•

är anslutna till Golvbranschens
Golvgaranti

•

granskas genom extern revision

genomföra andra åtgärder för att
minska vår miljöbelastning

Att alla Golvkedjeföretag är GVK-auk-

alltid följa aktuell miljölagstiftning

toriserade är den bästa garantin för

har tillvalsutställningar eller butiker

ett professionellt utfört våtrumsarbete.
Att Golvkedjeföretagen är auktorise-

GVK-auktoriserade företag har doku-

Att alla företag i Golvkedjan är miljö-

rade av golvbranschens branschorga-

menterad kunskap om hur tätskikt ska

certifierade innebär enkelt uttryckt att

nisation GBR innebär att vi

utföras för såväl kakel som plast.

Genom Golvkedjan AB kan våra riks-

da våra golv- och plattsättningstjänster

SAMMA KVALITET

täckande kunder beställa golv- och

oavsett om jobbet ska utföras i Luleå

Alla Golvkedjeföretag arbetar efter ett

plattsättningstjänster hos en enda leve-

eller i Malmö.

enhetligt ledningssystem. Det innebär

RIKSTÄCKANDE PARTNER

rantör, oavsett jobbets storlek eller var

att du som beställare kan känna dig

i landet som jobbet ska utföras. Bland

ETT AVTAL - EN KONTAKTPERSON

förvissad om att jobbet som ska utföras

våra rikstäckande kunder återfinns

Genom vår goda samverkan inom

motsvarar dina beställningskrav - oav-

Akelius, Flash, Kronans Droghandel

branschen och med våra leverantörer

sett vilket Golvkedjeföretag som utför

Apotek, Ticket, Smycka, Ica, Hästens

kan vi erbjuda fördelaktiga rikstäck-

det.

Sängar, försäkringsbolaget Folksam,

ande avtal, och du som beställare be-

småhustillverkarna Myresjöhus, Eksjö-

höver bara en kontaktperson på Golv-

TILLGÅNG TILL DET BÄSTA

hus och Smålandsvillan med flera. Här

kedjan AB som håller i hela jobbet.

Eftersom Golvkedjan är landets största

följer några anledningar till varför man

kedja inom golv- och plattsättningsen-

väljer Golvkedjan som rikstäckande

ALLA GARANTIER DU BEHÖVER

treprenader kan vi genom våra 1 600

partner.

Ett avtal med Golvkedjan AB innebär

medarbetare erbjuda dig de allra

att vi blir din leverantör oavsett vilket

främsta kompetenserna som finns att

VI FINNS DÄR DU ÄR

Golvkedjeföretag som ska utföra upp-

tillgå i branschen.

Eftersom Golvkedjan finns på över 70

draget. Ett avtal med oss ger dig helt

platser över hela landet, kan vi erbju-

enkelt alla garantier du behöver.

Du kan alltid lita på ett
företag i Golvkedjan!
Gemensamt för Golvkedjeföretagen är att vi:
• är marknadsledande

• är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller
motsvarande

• har branschens mest välutbildade montörer

• har tillvalsutställningar eller butiker

• erbjuder golvläggning och/eller plattsättning

• är auktoriserade av GBR och/eller PER och/eller GVK
• arbetar efter ett enhetligt ledningssystem

Vad är Golvkedjan?
Golvkedjan består av ett 50-tal golv- och plattsättningsföretag på fler än 70 platser i Sverige. Tillsammans omsätter
vi drygt två miljarder kronor per år och har över 20 procent av den svenska marknaden. I Golvkedjan finns över
1400 välutbildade och motiverade golvläggare och plattsättare.
Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och plattsättningsföretagen i branschen.
Besök www.golvkedjan.se för att hitta ditt närmaste Golvkedjeföretag.

GOLVKEDJAN AB

•

NORGEGATAN 2

•

164 32 KISTA

•

TEL 08-594 761 50

•

GOLVKEDJAN.SE

