LV TILL NYTT
VI SLIPAR ERT GO

SLIPNINGAR & LAGNINGAR AV STENGOLV/TRAPPOR
För att öka naturstenens och terrazzogolvets livslängd kan man slipa om golvets
ytskikt, spackla sprickor och laga skador med samma material.
Resultatet blir ett golv som inte bara varar längre, utan kommer vara finare att se
Slipning av naturstensgolv

på och lättare att hålla rent.
Ni väljer själva vilken ytfinish ert ”nya” golv ska ha:
• Matt 200 grit + behandling
• Halvblankt 400 grit + behandling
• Blankt minst 800 grit + polering/kristallisering

Lagning/nyläggning av terrazzogolv

GROVRENGÖRING & BEHANDLING AV GOLV/TRAPPOR
En grovrengöring är precis vad det låter som. En rengöring på djupet
som avlägsnar fett och partiklar. Grovrengöringen är att rekommendera
på golv som är kraftigt nersmutsade. Man kan grovrengöra alla typer av
naturstensytor och även terrazzogolv, klinkers samt betonggolv. Ett mycket
prisvärt alternativ för att få fram ny lyster och att stenen återfår sitt skydd.

BYTE AV ENTRÉRAMAR OCH MATTOR
Skrapmattor installeras i entréer för att bevara golvet efter en nyläggning/renovering, t.ex. i en trappuppgång, butik eller en entré till ett hotell.
Skrapmattor förhindrar att smuts och väta dras med in på golvytorna,
vilket i sin tur bidrar till att städkostnaderna hålls nere och livslängden på
golven blir längre. Vi är återförsäljare och installerar KÅBE-originalmatta
som är ett effektivt skrapgaller och torkmatta i ett.
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KONTRASTMARKERINGAR/TAKTILA LEDSTRÅK
Kontrastmarkeringar förenklar tillvaron för synskadade. Vi kan erbjuda kontrastmarkeringar av golv och trappor, anordna och markera
taktila ledstråk mellan olika platser t.ex. mellan entré/hiss och
informationsdisk.
Detta är exempel på olika lösningar för att synskadade ska kunna
upptäcka och hitta viktiga mål.
GOLVPRODUKTER OCH STÄDARTIKLAR
Vi är återförsäljare av Steinfix. Är det några golvvårdsprodukter ni
söker för att underhålla era golv/trappor? Kontakta oss så guidar vi
er för att ni ska få rätt sorts produkter till rätt ändamål!

Det här är en liten inblick i vad för slags arbete vi på Göteborgs Mosaikbeläggningar AB utför.
Finns det några frågor eller andra önskemål? Kontakta oss, eller ännu bättre, besök vår nya
butik på Bergmansgatan 20 i Mölndal för ytterligare information och inspiration!
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