
Periodiskt underhåll & slipning av

sten- och betonggolv



Stengolv – metod Ångtvättbilen

Exempel på system för olika 
kundönskemål:

Periodiskt underhåll – Ångtvättbilen utför ren-
göring, impregnering/ porfyllning, ytbehandling följt 
av polering, utifrån golvets behov.

TWISTER – Med diamantimpregnerade rond-TWISTER – Med diamantimpregnerade rond-TWISTER
eller poleras/ slipas, exempelvis marmor- och 
terazzogolv, för att uppnå en lättstädad och 
blankare yta.

Slipning – Med slipmaskiner och diamantsegment 
slipar Ångtvättbilen golvet i ett eller ett par steg för 
att få fram en lättstädad och exklusiv yta med fi n 
lyster.

Ett välskött terazzogolv

Installationsbehandlat granitkeramikgolv, KappAhl

Twisterbehandlat marmorgolv, Elmia Jönköping

Ett välskött terazzogolv

Twisterbehandlat kalkstensgolv, Scandic City Linköping

Dammiga och svårstädade 
betonggolv?

Exempel på system för olika kundönskemål:
Golvvård – Ångtvättbilen kan erbjuda ett unikt 
golvvårdssystem som omfattar ett enkelt och 
hållbart städsystem. Resultatet blir ett dammfritt- 
och lättstädat betonggolv med en förstärkt yta. 

Slipning – Betonggolvet slipas och poleras med 
diamanter i ett eller ett par steg beroende på 
kundens behov. 

Superfl oor®Superfl oor®Superfl oor  – Ångtvättbilen utför även den mest ® – Ångtvättbilen utför även den mest ®

exklusiva ytan på betonggolv med en  7-stegs 
slipning eller HTC Superfl oor® slipning eller HTC Superfl oor® slipning eller HTC Superfl oor , som är företaget 
HTCs utvecklade metod för att slipa betonggolv 
på ett mycket effektivt och miljövänligt sätt (se  
bilderna).  Med HTC Superfl oor® bilderna).  Med HTC Superfl oor® bilderna).  Med HTC Superfl oor   uppnås en ®   uppnås en ® 

dammfri-, lätt-städad- och förstärkt yta som ger ett 
ljust och exklusivt intryck. 

Flytspackelgolv - Ångtvättbilen installationsbe-
handlar och underhåller fl ytspackelgolv, exempelvis 
Maxits. Ångtvättbilen förstärker och impregnerar 
golvytan för ett mycket hållbart resultat. 

Betonggolv – metod ÅngtvättbilenBetonggolv – metod Ångtvättbilen

Industri

Efter avslutad behandling introduceras kunden till ett anpassat städsystem.

Lager

Kontor Butik Bilhall



020-699 800 
www.angtvattbilen.se
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Ångtvättbilen är ett rikstäckande golvvårdsföretag som grundades 1984. 
Kedjan har byggt upp erfarenheter kring golvvård som är unik i Sverige. 
Idag är Ångtvättbilen Nordens marknadsledande företag inom golvvård.

       Erfarenhet sedan 1984
Olika golv kräver olika behandlingar. De många åren i branschen har byggt upp Ångtvättbilens 
erfarenheter och metoder inom golvvård. 

       Rikstäckning
Ångtvättbilen fi nns representerat i hela Sverige, nära dig. Rikstäckningen medför stor 
kunskapsspridning samt möjligheten att utföra samma kvalitetssäkrade jobb i hela Sverige.

       Stark kvalitets- och miljöinriktning
Sedan fl era år tillbaka är Ångtvättbilen ISO-certifi erat både avseende miljö och kvalitet.

       Nöjd kund-garanti       Nöjd kund-garanti
För att öka kundens trygghet vill Ångtvättbilen genom sin nöjd kund-garanti visa att varje 
uppdrag är slutfört först då kunden är nöjd med resultatet.

Vi utför installationsbehandlingar, periodiskt underhåll och renoveringar/slipningar 
av följande golvtyper:

Kontakta Ångtvättbilen för en kostnadsfri golvbesiktning!

Vi utför installationsbehandlingar, periodiskt underhåll och renoveringar/slipningar 
av följande golvtyper:
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