PROFFS PÅ
VARJE GOLV
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Kvalitet och erfarenhet
som gör skillnad
Vad krävs för att ett slitet stengolv ska bli vackert och stå sig över tiden? För oss är svaret
enkelt. Hålla sig ajour med utvecklingen, framställa egna produkter och granska förutsättningarna i varje enskilt golvprojekt. 2022 har Ajour Trading gjort det i över 35 år och
den kunskapen skapar unika lösningar när en stenyta ska renoveras.
Att ta steget in på ett fint stengolv framkallar en svårslagen känsla som höjer helhetsintrycket av ett rum eller en hel byggnad. Problemet är att alltför många stengolv har
skötts fel, eller inte har skötts alls, trots år av slitage. Det problemet är utgångspunkten i
Ajour Tradings verksamhet.
För 35 år sen började vi rengöra, laga och slipa golv av natursten för att återställa ytornas
ursprungliga utseende. Det har resulterat i en unik kompetens som gör att vi vet exakt
vilka produkter och vilken metod som ska användas till det aktuella golvet.

Med våra kunder från
start till mål
För oss på Ajour Trading är kvalitet alltid nummer 1. Därför släpper vi aldrig våra kunder
efter avslutat arbete, istället följer vi alltid upp för att säkerställa att våra kunder är nöjda.
Vi ställer också upp för våra kunder så mycket det bara går, till exempel genom att jobba
helger och sena kvällar. Det är alltid kundernas behov och önskemål som styr.
På Ajour Trading jobbar vi med att renovera golv istället för att våra kunder ska behöva
köpa nya. Dessutom strävar vi efter att använda så miljövänliga produkter som möjligt.
Därför är det självklart för oss att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
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5 snabba om
Ajour Trading
1. Startade 1987 och drivs idag av fyra
delägare.
2. Huvudkontor i Göteborg, kemikalieproduktion i Fjällbacka och filialkontor i
Stockholm.
3. Återförsäljare över hela landet och även
internationellt.
4. Stort tjänsteutbud, exempelvis diamantslipning, impregnering och djuprengöring.
5. Försäljning av maskiner, redskap och
kemikalier samt utbildning inom golvvård.
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Heltäckande inom stenvård
och renovering
Hotellobbyer, köpcenter, butiksgolv och trapphus är några exempel på ytor som Ajour
Trading vårdar och renoverar. I varje projekt använder vi en eller flera av våra tjänster,
som sträcker sig från diamantslipning och renovering till rengöring och ytbehandling.
Resultatet: vackra, motståndskraftiga och lättskötta stengolv. Oavsett om det rör sig om
marmor, kalksten, granit, terrazzo, betong eller andra typer av stengolv har Ajour Trading
passande produkter och tjänster. Det gör att vi anlitas av alla typer av kunder, som exempelvis bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, hotell, butiker, kommuner, privatpersoner med flera. I varje enskilt fall gör vi en bedömning av vad som krävs för att få golvet i
absolut toppskick.

Den enda partnern
du behöver
Förutom att vårda och renovera stenytor erbjuder Ajour Trading också ett gediget produktutbud. Ända sedan starten har Ajour Trading utvecklat egna kemikalieprodukter
inom vård och restaurering av sten. Under åren har vi justerat och förfinat våra produkter, och idag kan vi erbjuda ett brett och marknadsledande sortiment som ger optimala
förutsättningar för ett bra slutresultat. Är ni ett städföretag som behöver hjälp med hur ni
tar hand om en stenyta på bästa sätt? Hör av er till oss, så utbildar vi er!

Exempel på arbeten vi utför
•

Uppslipning av alla typer av stenytor.

•

Renovering av syraskadade stenytor.

•

Kristallisering av kalkbaserade stenytor.

•

Slipning och ytskyddsbehandling av
betonggolv.

•

Montering av nya skrapmattor.
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Inte bara tejp
Till priser det är lätt att fastna för

info@tejpkonsulten.se | 076-847 01 01 | www.tejpkonsulten.se
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EFTER 35 ÅR I BRANSCHEN HAR VI UTFÖRT
ETT STORT ANTAL SPÄNNANDE PROJEKT.
HÄR SER DU NÅGRA SOM VI ÄR LITE EXTRA
STOLTA ÖVER.

1. Mall of Scandinavia

Slipning av alla nylagda golv, så att de blev jämnslipade utan höjdskillnader.

2. Brf Solbacken

Åt bostadsrättsföreningen Solbacken slipade och renoverade vi samtliga 53 trapphus i
terazzomaterial (cementmosaik).

3. Brf Masthugget

Renovering av marmorgolv och trapphus åt Brf Masthugget, som är Sveriges största
bostadsrättsförening med omkring 14 000 boende.

4. ICA Kvantum i Kungsbacka

Renovering av agglomarmorgolv innan invigning efter ombyggnation.

5. Mogaskolan

Uppslipning av kalkstensgolv.

6. Hilton Stockholm Slussen

Helrenovering av bland annat golv och trappor.
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VI HAR STENLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV.
Vi har, är och kommer fortsätta vara en komplett och högkompetent naturstensleverantör till
både privat och offentlig miljö, detta är vår styrka. Så oaktat om det handlar om leverans av ett
parti golvsten, monteringen av en fasad, en bänkskiva i specialmått från verkstaden, stensättning
i ett badrum eller en liten fönsterbänk från lagret så är vi rätt företag att prata med när det
handlar om natursten! Välkommen till Valter Eklund bolagen Ve Sten AB samt Valter
Eklund Stenentreprenader AB.
Välkommen till Valter Eklund bolagen Ve Sten AB samt Valter Stenentreprenader AB

KONTAKTA OSS!
VALTER EKLUND BOLAGEN
Korgvidegrän 5-7, 162 44 Vällingby. Tel: 08-38 03 30 Mail: info@ve-sten.se Hemsida: www.ve-sten.se

•22549 • www.jssverige.se

AJOUR TRADING SWEDEN AB
Göteborg, huvudkontor
Snåkeredsvägen 2
438 91 Landvetter
Telefon
031- 87 05 40

Stockholm, filialkontor
Markörgatan 2
136 44 Handen
Telefon
08-604 30 00

E-post:
info@ajourtrading.com

E-post:
thomas@ajourtrading.com

www.ajourtrading.com

Följ oss på sociala medier:
@ajourtradingsweden

Fjällbacka, centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 Fjällbacka
Telefon
031-87 31 21

