
GOLVKEDJAN

Golvkedjans 
Våtrumspaket

GARANTERAT  VATTENTÄTA VÅTRUM

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJANGOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET
GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET



ETT AV DE VIKTIGASTE ÅTGÄRDERNA ÄR ATT UNDVIKA FUKTSKADOR
Idag satsar många husbyggare 
på exklusiva våtrum med ytskikt av 
keramik. Keramik är ett mycket slit-
starkt och vackert ytskikt, men när 
det installeras i våtrum krävs det 
ett bra tätskikt, både bakom och  
under keramikplattorna, eftersom 
det redan efter några få minuters 
duschning är 100 % rf (relativ-fuktighet) 
bakom keramiken. 

Vi på Golvkedjan kommer att utföra 
tätskikten i ert nya hus enligt GVKs eller 
BBVs branschregler för våtrum. För mer 
info se www.gvk.se eller www.bkr.se.

Vi använder plastmatta eller fo-
lie för högsta kvalitet och säker-
het. Plastmatta/folie har ett högt 
ånggenomgångsmotstånd och högre 
draghållfasthet än vätskebaserade 
tätskikt, vilket är extra viktigt i trähus.  

Detta innebär att vi först utför ett van-
ligt tätskiktsmontage helt vattentätt med 
godkända produkter. Därefter monter-
ar vi den keramik som ni valt till ert hus. 

Det är viktigt att ni inte tar hål i detta 
tätskikt 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 ett kvalitetsdoku-
ment som bevis på att arbetet är fack-
mannamässigt utfört. Spara denna 
värdehandling till eventuell försäljning 
av huset. Ni ges även möjlighet att på 
ett enkelt sätt betygsätta vårt arbete. 

Det finns idag ett enormt utbud av 
keramiska plattor på marknaden av 
skiftande kvalitet. Det är inte lätt att 
veta vilken keramik man ska välja, 
och vilken platta som passar för olika 
utrymmen.
Din entreprenör på nästa sida har kun-
skap och hjälper gärna till.

Generellt kan sägas att det är en fördel 
att välja keramik från någon av de kän-
da och väletablerade leverantörerna, 
som även klarar en framtida komplet-

tering. Golvkedjan strävar efter högsta 
möjliga 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 12 % rabatt på ordinarie priser på 
hela CC Höganäs och Konradssons 
Kakels sortiment.
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DET ÄR VI SOM KOMMER UTFÖRA KERAMIKENTREPRENADEN
Keramikentreprenaden i ert nya hus 
kommer att utföras av Golvkedje-
företaget:

Vänligen kontakta ovanstående före-
tag så snart som möjligt (inom 14 
dagar) för att påbörja valet av keramik. 
Observera att keramikvalet ska vara 
utfört senast då stomlevereransen 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 överenskommelse 

ske direkt med ovanstående företag. 
Eventuell mellanskillnad för dyrare 
keramik och tillval samt extra arbeten 
regleras direkt mellan utförande före-
tag och er. Se till att få en skriftlig 
bekräftelse på din order över de tillval 
ni kommit överens om.

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 (in-
gen reducering av paketpriset vid 
val av billigare keramik)

•	 Rätvinklig montering inklusive fix 
och fog

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

•	 Ytor som ska monteras beräknas 
som hela golvytan respektive hela 
väggytan inklusive dörr och fönster

•	 Resor och transporter inom en radie 
av 50 km från utförande företag

Monteringskostnaden är baserad på 

plattor  i storleken 15 x 15 cm. Dessu-
tom kan ni utan monteringstillägg välja 
dessa plattstorlekar:
•	 Våtrumsgolv 20 x 20 cm
•	 Våtrumsvägg 20 x 20 alt. 20 x 25 

cm
•	 Golv i exempelvis kök och hall 20 

x 20 alt. 30 x 30 cm
•	 Över diskbänk i kök 10 x 10 cm
 
Exempel på möjliga tilläggsbeställnin-
gar:
•	 Keramik till högre värde än order-

erkänt
•	 Mönsterläggning, diagonalmon-

tering, montage av speglar, glas-
block, fondväggar, bårder, lister 
etc.

•	 Spackling av elektriska värmeslin-
gor

•	 Plattor i andra format och klinker 
monterad på vägg

Montage görs ej av husköpares 
eventuellt eget tillhandahållna 
keramik. Vid eventuella oklarheter, 
kontakta utförande 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!


