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GOLVKEDJANS VÅTRUMSPAKET  FÖR NYA SMÅHUS
Ni har valt ett hus med plastmatta i 
våtrummen, ett klokt val med ett ma-
terial som är enkelt att sköta och som 
dessutom finns i många färger och 
med stora möjligheter till individuella 
kombinationer. Det är förstås viktigt att 
mattan blir korrekt monterad för att det 
ska bli ett bra resultat. 

Det är ett av Golvkedjans företag som 
kommer att montera plastmattan (vilket 
ser du på nästa sida). 

Vi kommer att följa GVKs anvisningar, 
vilket bland annat innebär att ert våt-
rum anmäls till GVK-registret för att ge 

möjlighet till stickprovskontroll. Arbetet 
utförs av en GVK-certifierad montör, 
och ni får ett kvalitetsdokument som 
bevis på att arbetet är utfört efter alla 
gällande regler.  För mer info se www.
gvk.se.

Det är viktigt att ni inte tar hål i tät-
skiktet när vi är färdiga. Om ni ska 
montera inredning eller liknande som 
kräver att ni borrar hål i väggen eller 
golvet, måste dessa hål tätas på ett 
korrekt sätt.

Vid inflyttning får ni kvalitetsdokumen-
tet som bevis på att arbetet är fack-

mannamässigt utfört. Spara denna 
värdehandling till eventuell försäljning 
av huset. Senare ges ni även möjlig-
het att på ett enkelt sätt betygsätta vårt 
arbete.

Möjlighet finns att senare montera 
keramik på plastmattan förutsatt att ni 
väljer en plastmatta som är godkänd 
av GVK som tätskikt till keramik (för 
närvarande Forbo Onyx och Forbo 
Aqualon) och att mattan är intakt. Kon-
trollera med din golventreprenör på 
nästa sida vilka regler som gäller.
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KERAMIKEN I ERT NYA HUS
Om ni valt keramik i huset exempelvis i 
entrén eller i köket ska även den väljas 
hos företaget på nästa sida.

OM NI VALT KERAMIK 
Det finns idag ett enormt utbud av ke-
ramiska plattor på marknaden av skif-
tande kvalitet. Det är inte lätt att veta 
vilken keramik man ska välja, och vil-
ken platta som passar för olika utrym-
men. Din entreprenör på nästa sida 
hjälper gärna till.

Generellt kan sägas att det är en för-
del att välja keramik från någon av 
de kända och väletablerade leveran-
törerna, som även klarar en framtida 
komplettering. 

Golvkedjan strävar efter högsta möj-
liga kvalitet och trygghet för er som 
kund. Vi har därför ett samarbete med 
CC Höganäs och Konradssons Kakel 
som är marknadsledande i Sverige när 
det gäller keramik till nya småhus.

Samarbetet gör att ni även kan utnyttja 
deras utställningar för idéer och inspi-
ration. För adresser till utställningarna, 
gå in på www.cchoganas.se samt 
www.konradssons.com.

Ert slutgiltiga keramikval ska göras hos 
Golvkedjeföretaget på nästa sida.

Till er som keramikpaketskund lämnar 
vi tolv procent rabatt på ordinarie 
priser på hela CC Höganäs och Kon-
radssons Kakels sortiment.



DET ÄR VI SOM KOMMER ATT UTFÖRA GOLV- OCH VÄGGENTREPRENADEN
Entreprenaden i ert nya hus kommer att 
utföras av Golvkedjan.

Vänligen kontakta ditt närmaste Golv-
kedjeföretag så snart som möjligt 
(inom 14 dagar) för att påbörja färg-
valet. Observera att färgvalet ska vara 
utfört senast då stomleveransen sker.

Tillsammans ska ni noggrant gå ge-
nom vilka produkter och tjänster som 
ingår i ert golv- och väggpaket. Ni ska 
göra ert slutliga val beträffande färger 
och mönster, samt beställa eventuella 
tillval. Vid alla tillval ska överenskom-
melse ske direkt med ovanstående 
företag. Eventuell mellanskillnad för 
dyrare material och tillval samt extra 
arbeten regleras direkt mellan utföran-
de företag och er. 

Se till att få en skriftlig bekräftelse på 
din order över de tillval ni kommit över-
ens om.

Vad som ingår i ert våtrumspaket:
•	 Förkontroll av aktuella ytor

•	 Leverans och montering, plastmat-
ta i våtutrymmen

•	 Mattor som ingår är Forbo Onyx, 
Forbo Aqualon och Tarkett Aqua-
relle

•	 Ytor som ska monteras beräknas 
som hela golvytan respektive hela 
väggytan inklusive dörr och föns-
ter.

Vad som ingår i ert keramikpaket:
•	 Förkontroll av aktuella ytor
•	 Leverans och montering, tätskikt 

av plastmatta/folie i våtutrymmen
•	 Keramik på valda ytor till ett värde 

enligt bifogat ordererkännande 
(ingen reducering av paketpriset 
vid val av billigare keramik)

•	 Rätvinklig montering inklusive fix 
och fog

•	 Silikonfogar, ytterhörnlister i plast, 
rostfri golvsil samt kakel i fönster-
smygar (gäller ej i kök)

•	 Ytor som ska monteras beräknas 
som hela golvytan respektive hela 
väggytan inklusive dörr och föns-
ter

•	 Resor och transporter inom en 
radie av 50 kilometer från utfö-
rande företag

Monteringskostnaden är baserad på 
plattor i storleken 15 x 15 centimeter. 

Dessutom kan ni utan monteringstil-
lägg välja dessa plattstorlekar:
•	 Våtrumsgolv 20 x 20 cm
•	 Våtrumsvägg 20 x 20 alternativt 

20 x 25 centimeter
•	 Golv i exempelvis kök och hall 

20 x 20 alternativt 30 x 30 cen-
timeter

•	 Över diskbänk i kök 10 x 10 cen-
timeter 

Exempel på möjliga tilläggsbeställ-
ningar:
•	 Keramik till högre värde än orde-

rerkänt och keramik på ytterligare 
ytor

•	 Mönsterläggning, diagonalmon-
tering, montage av speglar, glas-
block, fondväggar, bårder, lister 
etcetera

•	 Spackling av elektriska värme-
slingor

•	 Plattor i andra format och klinker 
monterad på vägg

Montage görs ej av husköparens even-
tuellt egen tillhandahållen keramik. Vid 
eventuella oklarheter, kontakta utföran-
de Golvkedjeföretag som gärna står 
till ert förfogande!
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Vad är Golvkedjan?
Golvkedjan består av ett 50-tal golv- och plattsättningsföretag på fler än 70 platser i Sverige. Tillsammans omsätter 
vi 2000 miljoner 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.

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

Du kan alltid lita på ett 
företag i Golvkedjan!


