Funderar ni på nya golv?

TEXTILA GOLV

GOLVRENOVERING

Vi tycker att golv ska ses i sin rätta miljö – hemma. Med vår gedigna
branscherfarenhet och kunskap får du hjälp med att välja rätt golv
efter dina behov – helt kostnadsfritt.
Vi har i många år levererat laminatgolv, parkettgolv och andra
golv till svenska folket. Hos oss hittar du ett stort utbud: Klinkers,
heltäckningsmattor, trägolv, parkettgolv, laminatgolv, plastgolv
och linoleumgolv. Vi erbjuder kompletta golvlösningar med full
hantverksservice och vi har en för branschen unik service med fria
besök för rådgivning, uppvisning av prover och kostnadsförslag.
Ring oss idag – vi har alltid en bil på stan. Telefon 08-84 40 00.

Hos oss får du 2 års
garanti på både
arbete och material.

BADRUM

TRÄGOLV

ERBJUDANDE 27/3–18/6
 GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG och
visning av prover hemma.
 FRI INLÄGGNING av heltäckande
mattor (planytor).
 FAST PAKETPRIS på inläggning av
golvplast, trägolv, klinker och laminat.

GOLVGRUPPEN
KONTOR – BUTIK –HEM

Tarkett

Anlita riktiga proffs och utnyttja ROT-avdraget, 30% avdrag på arbetskostnaden.

Plötsligt
händer det!

DESSUTOM får du en
trisslott för varje
1 000 kr du handlar för!
Max 20 trisslotter per
köp och kund.

08-84 40 00
www.golvgruppen.se

Ring oss idag – vi har alltid en bil på stan. 08-84 40 00

12 MÅNADER
RÄNTEFRITT
0 KR HANDPENNING
Prisexempel per månad i 11 månader
vid köp av nya golv för 10 000 kr,
inkl snabbkredit och aviavgifter:
970 kr/månad
Kreditgivare: re:member

LAMINATGOLV OCH KLINKERS

TEXTILA GOLV

BADRUM

TRÄGOLV MED WOODLOC®

Kvalitetsgolv som tål klackar,
kemikalier, lek och slag.

Den nya generationens heltäckande
mattor. Till sovrum, trappa, hall m.m.
Ull eller syntet. 100-tals läckra färger,
mönster och kvaliteter.

Kompletta våtrumsombyggnader inkl. el,
VVS, värmegolv, kakel
och klinkers alternativt
våtvägg/våtgolv.
10 års garanti.

Slitstarka, lättskötta och slipbara
15 mm parkettgolv med Woodloc® –
ännu tätare och säkrare fogar utan
lim. Ett 50-tal sorter, indelade
i grupperna:

GOLVRENOVERING
Vi slipar, lackar och lagar dina
trägolv så att de blir som nya!
Miljövänligt och luktfritt.
BEHÖVER DU ÖVRIG
HANTVERKSHJÄLP?
Våra duktiga hantverkare
utför även arbeten som:
• Ombyggnader av väggar,
innertak, badrum m.m.
• Målning och tapetsering.
Full el- och VVS-behörighet.
Ring för kostnadsförslag.

Flera oljade trägolv i lager!

”Att lägga ett nytt golv är en långsiktig investering,
därför är det viktigt att välja en leverantör som
kan garantera ett professionellt utfört arbete och
material av hög kvalitet. Det kan vi på Golvgruppen.”
allan tressfeldt, vd golvgruppen ab

GOLVGRUPPEN
KONTOR – BUTIK –HEM

08-84 40 00
www.golvgruppen.se

