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Från idé till färdigt golv med
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» Golvbeläggning   » Kakel och klinker   » Diamantslipning   » Flytspackling   » Florosilbehandling

allt började med en vanlig golvfirma. Sedan dess har det gått mer än 

femton år och vi har hunnit utvecklas till en totalleverantör inom golv. 

idag arbetar vi i små och stora projekt över hela Sverige och med allt 

från specialanpassade golvlösningar för butikskedjor och offentliga mil-

jöer till lagerhållning av golv för till exempel fastighetsägare. 

vi har varit noggranna med att samla alla kompetenser hos oss,

under samma tak. Det gör det också enklare för dig som kund. med en 

kontaktperson - från det att behov uppstår till dess att golvet är på plats 

- får du bättre kontroll över projektets olika moment, tidsplaner och 

kostnader. vår totalentreprenad är kvalitetsgaranti i sig.

Vi har valt att specialisera oss på helheten.



Det finns en nästan oändlig mängd golv att 

välja mellan på marknaden, en del bättre 

och andra kanske inte lika bra. men även om 

du väljer ett av golven av god kvalitet är det 

inte så säkert att du valt rätt. Det beror ju på 

hur det ska användas. ett golv som passar 

perfekt på centralstationen ligger sannolikt 

inte lika bra i en lägenhet. och ett golv som 

håller i flera generationer i ditt kök skulle 

kanske behöva bytas ut efter en månad på 

en restaurang.

 Det finns vackra golv i alla möjliga mate-

rial nuförtiden. men det är fortfarande stor 

skillnad på kvalitet. Hållbarheten på ditt golv 

bestäms inte genom valet av vinyl, klinker 

eller kanske trä.

 Det är kvaliteten i det material du väljer 

som avgör. precis som trä blir starkare när det 

får växa långsamt är det många tillverknings-

faktorer som påverkar syntetiska golv, oavsett 

material. Under åren har vi valt ut de bästa

Kvalitet. Vad är det egentligen?

golvleverantörerna och hjälper dig gärna 

med att hitta den kvalitet som passar ditt 

behov bäst. 

 olika golv kräver olika sorters underarbete. 

och vem vet förresten vad man hittar under 

golvet som redan ligger där? ofta blir det 

gamla golvet ett perfekt underlag för det 

nya, men har man otur dyker något oväntat 

upp. i värsta fall fukt eller mögel. men det är 

faktiskt inte så farligt som det låter. lösningen 

heter florosilbehandling och det är en av våra 

specialiteter. 

 vid det här laget har du säkert förstått att 

kvalitet är mer än bara ett ord för oss. vi har 

till och med byggt hela vår verksamhet på 

det. För oss innebär det att vi aldrig lämnar 

ett uppdrag utan att vi är stolta över resultatet. 

och då pratar vi inte bara om själva golvet. 

Det handlar lika mycket om våra kundrelatio-

ner, vårt arbetssätt och din trygghet.

Det är klart att du vill ha ett golv av bra kvalitet. Men hur vet man vad det är?
Vi tycker att det är ett ord som ofta används lite för lättvindigt, så låt oss
förklara vad kvalitet betyder för oss.



Miljöarbetet är inget vi tänker extra på. Det behövs inte eftersom det är
en del av vår vardag. Kraven i ISO 14001 är utgångspunkten, men vi strävar 
alltid efter att göra mer än så. För visst är vi angelägna om att värna om
miljön, men det är inte hela sanningen. Vårt arbetssätt garanterar också 
både bättre kvalitet i vårt arbete och bättre lönsamhet. Så det är inte så 
konstigt att vi tycker att miljöplanen är en viktig del i varje projekt. 

Miljö. Kvalitet på lång sikt.



Fredrik, Helene, Stefan och Bengt är några av våra kunder, men man skulle 

kunna säga att de representerar alla. Stefan är teknisk förvaltare på fastighets-

bolaget klövern, Helene är kundansvarig. Fredrik är projektansvarig inom 

butikskedjan Stadium och Bengt är konsult och arbetar med inomhusmiljö och 

byggskadeutredningar, ofta i offentliga miljöer. tillsammans utgör de exempel

på våra viktigaste kundgrupper.

Har du träffat våra kunder?

”Man kan vara säker på att KVM alltid utför ett bra jobb. Det är en sak att 
bygga nya butiker, men med gamla golv kan det krävas snabba utryckningar. 
Då är det skönt att veta att de alltid är snabbt på plats och löser det. Detsamma 
gäller när ett bygge blir försenat; då kommer de med så mycket folk att projektet 
oftast blir klart i tid ändå. De har bra spelsinne. KVM lägger Stadiums special-
designade golv över hela Sverige. Deras noga utvalda samarbetspartners i 
Sverige gör att samarbetet fungerar lika bra överallt. Så kvaliteten behöver
vi aldrig oroa oss för.”

”... kvaliteten behöver vi
aldrig oroa oss för”.

Fredrik Celinder, Stadium



”Vi bygger om olika typer av lokaler för våra hyresgäster i våra fastigheter
löpande. Ofta innebär det nya golv men också långa leveranstider på material. 
Det problemet slipper vi genom KVM eftersom de håller våra standardgolv i 
lager. Det är en väldigt värdefull service för oss att alltid kunna få materialet 
snabbt på plats. KVM har ett utpräglat service- och kvalitetstänkande, som 
faktiskt är ovanligt idag. Det märks till exempel genom att de alltid levererar 
i tid - och skulle ett problem dyka upp, så vet man att de är där och åtgärdar 
det direkt”.

”KVM har ett utpräglat service- och
kvalitetstänkande, som faktiskt är
ovanligt idag”

Helén Adolfsson, Klövern

Stefan Jönsson, Klövern

Bengt Dahm,
Bengt Dahm Konsult AB

”I mitt arbete med byggskador och så kallade sjuka hus kommer jag ofta i 
kontakt med människor som har besvär med huvudvärk eller rinnande ögon. 
Orsaken är nästan alltid golv som lagts på fuktigt underlag, så att limmet
aldrig kunnat torka. Eller att markfukt trängt in och satt igång en nedbryt-
ningsprocess som löser upp limmet, som i sin tur släpper ifrån sig de ämnen 
som orsakar besvären. KVMs florosilbehandlingssystem tar hand om de här 
problemen. Och deras specialistkunskaper på området gör att de är noggranna 
med att aldrig lägga in ett golv för tidigt. De känner till konsekvenserna alltför 
väl. Oerhört många golv, fler än man någonsin kan tro, läggs om i förtid. Så 
KVMs florosilbehandlingar är en viktig tillgång för min verksamhet.”

”KVMs florosilbehandlingar är en 
viktig tillgång för min verksamhet.”



Ett golv skapar atmosfär. Vill du att intrycket ska vara robust och 
ombonat, sobert och stilrent eller kreativt och rentav lite vågat? 
Oavsett vilket vill du säkert att det ska behålla sin karaktär. 

 IdéCollection är vår egen golvserie med designgolv för offentliga 
miljöer. Det är slitstarka kvalitetsgolv i en mängd olika sten- och 
trämönster, alla så naturtrogna att vi vågar lova att du låter dig 
luras. Det finns många fördelar med att använda vinylgolv i
offentliga miljöer, men framför allt är det tåliga, lätta att under-
hålla och kostnadseffektiva. 

Vi erbjuder allt inom golv.
Och golv.

vinylQuick är ett golv med sten- och trämönster, utformat för 

offentliga miljöer. Det är flexibelt och kan läggas direkt på 

befintligt underlag. Det kan till och med installeras på fuktiga 

underlag, under förutsättning att man först lägger en fukt-

spärr.

 precis som namnet antyder är det här ett golv som går 

snabbt och lätt att installera. Det läggs helt utan lim, istället 

sammanfogas det planka för planka med hjälp av en unik 

”grip strip”-funktion.

vinylQuick har sju års garanti och 0,5 mm slitskikt.

Vinyl Quick

vinylexpose är framtaget för offentliga miljöer där det 
ställs höga krav på slitstyrka och där golvet är en viktig 
del av interiören. möjligheterna är nästintill obegränsade. 
Utöver en mängd vackra sten- och trämönster kan golvet 
specialbeställas helt utifrån kundens önskemål. Det kan
till exempel färgas in i företagets färg eller dekoreras
med ett mönster från företagets profil.

vinylexpose har 7 års garanti och 1 mm slitskikt. 

Vinyl Expose

vinylpublic är framtaget för offentliga miljöer där det ställs 
höga krav på slitstyrka och där golvet är en viktig del av 
nteriören. golven är lätta att underhålla och finns i en 
mängd naturtrogna trä- och stenmönster, liksom med
möjlighet att själv bestämma mönster och färg.

vinylpublic har 5 års garanti och 0,5 mm slitskikt.

Vinyl Public



Kanske ska du bygga nytt, renovera eller 

bara tycker det är dags för omväxling?

Låt oss hjälpa dig, vi gillar att svara på

frågor och ta fram förslag. Oavsett om

det gäller byggtekniska lösningar eller en 

guidning bland material och mönster. 

vinyloffice är ett vackert och slitstarkt designgolv för kontor 

och lättare offentliga miljöer. naturtrogna trä- och stenmöns-

ter ger ett vackert golv som är lätt att underhålla. 

vinyloffice har 5 års garanti och 0,3 mm slitskikt.

VinylOffice

kombinationen av limningsfria vinylQuick och 

FlorosiltS ger en säker konstruktion för att undvika 

fuktproblem. vinylQuick kan läggas på en ren betong-

platta som håller upp till 90 % relativ fuktighet. vid 

högre fuktighetsgrad, 90-95 %, rekommenderas först 

behandling med FlorosiltS.

 FlorosiltS skyddar lim- och golvbeläggningar från 

bygg- och markfukt och är resistent mot alkalisk fukt.  

Det är fritt från lösningsmedel, stoppar emissioner och 

förhindrar framtida vattenskador. FlorosiltS är dess-

utom både nötningstestat och kombinationstestat med 

olika lim- och golvbeläggningar och ger homogena 

golv utan att öka bygghöjden.

Lösningen på fuktproblem - VinylQuick + Florosil

Läs mer om oss och våra golv på www.kvmgolventreprenad.se/idecollection.
Där finns också läggningsanvisningar och vår broschyr i  

Har du frågor? Hör av dig till oss! 


