EN TOTALENTREPRENÖR SOM TAR ANSVAR

DET SJÄLVKLARA VALET NÄR
PROJEKTET SKA BLI BRA
Bergslagens Golvservice har lagt golv sedan
1991 men kan mycket mer än så. Förutom
just golvläggning erbjuder vi ett heltäckande
utbud inom bygg, plattsättning och målning till
företags- och privatkunder.
Som ett Golvkedjanföretag har vi genom våra
inköpskanaler möjligheter att erbjuda dig
kostnadseffektiva lösningar, har branschens
mest välutbildade montörer, är branschauktoriserade av GBR och GVK samt arbetar efter

ett enhetligt ledningssystem och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
När du vänder dig till oss väljer du kvalitet
och ansvar. Vi bryr oss och ser till att du får
den installation du behöver något som gett
oss många återkommande kunder genom
åren. 2017 blev vi Årets Golvkedjanföretag i
konkurrens med 47 andra företag i Sveriges
största golventreprenadkedja. Ett resultat av
ett stort engagemang och en hög kvalitet!

Håkan Jansson, vd

Kakel och klinker
från hela världen på ett ställe.

WWW.KONRADSSONS.SE

I BUTIKEN BLIR IDÉER TILL
VERKLIGHET
I vår butik hittar du uppbyggda miljöer som
ger inspiration och idéer och inte minst råd
och tips. Eftersom vi är ett fullserviceföretag
tar vi hand om totalentreprenaden. Det innebär att du behöver bara oss när du ska göra
om där hemma.
Vi ingår i butikskedjan Nordsjö Idé & Design
och erbjuder ett komplett sortiment av produkter inom färg, vägg, golv och tillbehör. Vi har

såväl idéerna som kunskapen och produkterna. De idéer du har omsätter vi till verklighet!
Vår professionella och kunniga personal hjälper dig igenom köpet, färgsätter och ritar upp
till exempel badrummet i 3D. De har stenkoll
på produkterna och vet vilka trender som
gäller. Vi arrangerar också temakvällar där
du kan få ta del av produkter på nära håll.

Ingvors Städ och Puts
Vi på Ingvors Städ och Puts håller rent hos
Bergslagens Golvservice.
0706-69 51 43

BADRUMSENTREPRENADER
MED EXPERTKUNSKAP
Funderar du på att renovera ditt badrum, ta reda på vilka möjligheter som finns
och få reda på vad det skulle kunna kosta? Vi utför kostnadsfria hembesök och
lämnar en komplett offert på hela jobbet. Vår kunniga butikspersonal blir ett
bollplank och vägleder dig till rätt material och funktionslösningar. Om du vill ha
bättre överblick ritar vi upp badrummet i 3D. Vi genomför alltid projektet med
omsorg och kvalitet med våra egna hantverkare.

EN TRYGG BYGGPARTNER
NÄR OLYCKAN ÄGT RUM
Vi reparerar försäkringsskador åt alla försäkringsbolag. Du kan med förtroende vända dig till oss om du har fått en vatten- eller brandskada. Vi sköter
hanteringen av hela skadan från början till slut med egna hantverkare och
med utvalda underentreprenörer.

VI LÄGGER ALLA
TYPER AV GOLV
När det gäller golv hjälper Bergslagens Golvservice dig
med hela processen, från urval till golventreprenad. Våra
golvläggare utför allt inom golventreprenad, som inläggning av trä-, plast-, textil- och linoleumgolv samt golvslipning och golvunderhåll.

En komplett IT-leverantör i Dalarna
Webbdesign, Googleoptimering • Webbhotell
Redovisningsbyrå • Ekonomiprogram
VismaSPCS-partner • Molnbaserade telefonväxlar
Och mycket mycket mer. Prova oss!

www.wallvision.se

Kontor i Ludvika och Borlänge
www.lgit.se • 0240-48 80 80

Daniel Persson och Robin Magnell, arbetsledare

KYLA • VÄRME • VVS • POOL
0240-40 60 21 • info@dvvab.se

Årets Golvkedjeföretag, 2017

Bilvägen 1
771 42 Ludvika
Telefon: 0240-877 50
info@bergslagensgolvservice.se

• 17129 • www.jssverige.se

www.bergslagensgolv.se

Gratis hembesök
När du vill veta
vad det kostar att
få jobbet utfört,
erbjuder vi gratis
hembesök för
bedömning.

Hemleverans
Vi bistår med
hemtransport till
bra pris när du
handlar stora och
skrymmande varor.

Inlagt och klart
Vi erbjuder
fasta inlagt och
klart-priser, som
inkluderar material,
frakt och montering.

Råd och kalkyl
Vi bistår med
gratis råd och
kalkyler när du
behöver hjälp med
materialval och
kostnadsberäkning.

Proffskunskap
Hos oss jobbar
landets mest
kompetenta och
välutbildade
golvläggare och
plattsättare.

Kvalitet och garanti
Vi är GBR och
GVK-auktoriserade,
miljöcertifierade
och anslutna till
Golvbranschens
GolvGaranti.

