– Vi sätter färg
på din tillvaro

Förståelse för form och färg
Eje Holgersson Golv AB, eller Ejes Golv som vi också är kända som i Trollhättan, grundades av just Eje Holgersson
redan 1981, men då under namnet Miljörummet. Första flytten gick 1991 innan vi 2001 flyttade in i våra nuvarande
lokaler på Tingvallavägen 34.

Golventreprenör och butik i ett
Ejes Golv består idag av två verksamheter. Dels är vi en golventreprenör med tio yrkesskickliga hantverkare i form av
mattläggare, plattsättare och golvslipare. Dels bedriver vi även butiksförsäljning av ett brett sortiment inom golv, kakel, färg och tapeter från ledande tillverkare. Vi har bland annat Flügger färgs stora sortiment för både inomhus- och
utomhusmiljöer.
Ni kan läsa mer om våra gedigna samarbeten med tillverkare och leverantörer på vår hemsida.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama och
direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Webb-ikon

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Miljö och kvalitet för oss
För oss är miljö och kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar vilka tjänster och produkter vi erbjuder liksom när och
hur vi utför och levererar dem.
Kvalitet är att produkterna har lång hållbarhet och att du som kund är nöjd med vårt utförande, men även att alla som
arbetar på Ejes Golv trivs på jobbet.

Vår policy
Samtidigt arbetar vi ständigt för att förbättra vårt miljöarbete och på så vis förhindra och förebygga föroreningar i vår
miljö. Utöver det följer vi givetvis minimikraven som kommer med miljölagstiftningen.
Vi är också GVK-auktoriserade, vilket är den bästa garantin för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Vi sätter stort
värde på vår GVK-auktorisering, då det försäkrar dig om att vi har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska utföras
för såväl kakel som plast.

PROFESSIONELL FÖRVALTNING ÅT ALLA!
HSB har ett komplett tjänsteutbud
för fastighetsförvaltning.
Om ni är medlemmar i HSB eller inte
spelar ingen roll. Vi utför tjänster inom:

FASTIGHETSSERVICE
ENTREPRENAD
TEKNIK & OMBYGGNAD
FASTIGHETSEKONOMI
Ring 010-442 44 00 eller maila info.nvg@hsb.se, www.hsb.se
VÄLKOMMEN MED DIN FRÅGA!

En slipad golventreprenör
Inom golventreprenad spelar det ingen roll om du kontaktar oss som privatperson, kommunalt bolag, fastighetsägare
eller byggföretag. Vi har erfarenhet och spetskompetens för att ta oss an alla typer av uppdrag oavsett verksamhetsområde.
Vi är huvudsakligen verksamma i Trollhättan och Vänersborg med omnejd, men har kapacitet att verka utifrån ett
större geografiskt upptagningsområde än så.

Allt inom golventreprenad
Utöver mattläggning, golvslipning och plattsättning fokuserar vi även på keramiska arbeten inom kakel och klinkers.
Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och konsultation så vi kan leverera efter dina behov och önskemål!

Vi sätter färg på din tillvaro
Behöver du tips och råd om hur du ska dekorera hemma hos dig? Välkommen in till våra butikslokaler på
Tingvallavägen 34!
Här hittar du ett brett utbud av tapeter, färg, golv- och kakel/klinkerslösningar tillsammans med en butikspersonal
bestående av tre mycket kompetenta, sakkunniga och kanske framförallt vänliga och tillmötesgående medarbetare.

Vårt produktutbud består av tio kategorier:
•

Tapeter

•

Textilgolv

•

Vinylklickgolv

•

Färg

•

Laminat

•

Badrumsinredning

•

Plastgolv

•

Golv- och Väggmattor

•

Trägolv

•

Kakel/Klinkers

Du kan både läsa och se mer om vårt utbud på vår hemsida.

•
•
•
•
•

Flytspackling
Slipning/polering av Betong Marmor Terrazzo
Fogfriagolv med Epoxi Akryl Polyuretan
Microcement. Betongkänsla var Ni vill
Condry. Fukt- och Alkaliespärr för betong

www.mgtivast.com

Tingvallavägen 34
461 32 Trollhättan
0520-795 00
butik@ejesgolv.se

EE samarbete
mellan två proﬀs!

– allt inom golv
www.mattbolaget.nu
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