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Golvvård 

Våra andra tjänster  

Facility Managment 

Kontorsstädning 

Trappstädning 

Stor-/ Flyttstädning 

Butik-/ Hemstädning 

Fönsterputsning 

 

 

Byggstädning 

Garagestädning 

Sanering  

Snöröjning 

Golvvård 
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Golvvård 

Regelbunden golvvård gör golvet mycket trevligare och ökar livslängden på golvet, det 
minimerar dammutsläpp i vissa typer av golv, och det gör att smuts och bakterier inte kan få 
ordentligt fäste i ojämnheter och sprickor. 

På en arbetsplats till exempel slits golvytor dagligen, inte bara av många fötter utan även av 
hjul som sitter under stolsben eller vagnar, bordsben, olyckor vid kaffemaskinen, grus och 
sand som dras in i entrén eller av truckar eller andra maskiner som används i lokalen. 

Dagligt slitage kan kanske på daglig basis hållas efter med lokalvård. Men genom årens lopp 
lämnar det dagliga slitaget ofrånkomligen spår i golvet som kräver mer omfattande golvvård 
för att återställa golvet. 

Vi från Swedal Fastighet är har 20-års erfarenhet på golvvård vilket gör oss professionella på 
att återställa olika typer och anpassar olika behandlingar för ditt företags eller din fastighets 
golv. 

Våra medarbetare har omfattande och mångårig specialkompetens när det kommer till 
golvvård. Allt för att varje typ av golv skall behandlas på rätt sätt, med hänsyn till sin grad av 
slitage och de skador som det har utsatts för.  

Swedal erbjuder: 

• Två års garanti ingår på golvvården i våra behandlingar   

• Vi använder den rätta produkten till respektive golv typ  

• Kompetenta och välutbildade medarbetare 

• Kontinuerlig utveckling av vår service  

• Levererar städtjänster i hela Norberg-Fagersta-Skinnskatteberg-Avesta. 

• Kvalitetssäkrade leveranser enligt överenskommelse med kunden 

• Omkostnader såsom material, fordon, arbetsledning, sociala avgifter, arbetsverktyg 
mm, är inkluderade i priset. 
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Beskrivning av golvvård 

Golvvård är en tjänst som kräver städproffs med kompetens inom såväl generell golvvård 

som kunskap om olika golvtyper och hur de på bästa sätt skall skötas för ett snyggt och 

hållbart resultat. 

Vi har kunskapen  

vi har kunskap och erfarenhet om hur olika golv skall behandlas och vårdas.  

Trägolv – oljade eller vaxade 

Linoleumgolv – polish eller I- vax 

Gummigolv – polish eller I-vax 

Plastgolv – polish 

Textilgolv – djuprengöring 

Betonggolv – slipning med HTC metoden 

Natursten – slipning med HTC eller Twister 

Terrazzo – slipning med HTC eller Twister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla våra åtagande, 

agerande och våra 

arbeten ska uppfattas 

som uttryck för hög 

kvalité. Därför erbjuder vi 

en rad av kvalifikationer 

och har förtjänat oss 

flera certifikat. ISO 14001 

miljö, ISO 9001 kvalitet, 

ISO 45001 arbetsmiljö. 
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