TRÆGULVE, TÆPPER OG VINYL-CLICK

Frisk dit hjem op!

www.ka-gulv.dk

– forvent blot lidt mere!

KA GULVSERVICE
– forvent blot lidt mere!

KA Gulvservice tilbyder kvalitetshåndværk til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer ligger indenfor afhøvling
og efterbehandling af gulve, halgulve, trapper, bordplader
og vindueskarme samt rensning og behandling af klinkegulve, fuger, epoxy stengulve samt udendørs terrasser.
Vi er et team af professionelle håndværkere med mange
års erfaring på området. Vi værner om arbejdsmiljøet og
-klimaet på vores arbejdsplads, og beskæftiger udelukkende dansk arbejdskraft. På alle måder tager vi hånd om
vores medarbejdere, som vi sætter stor pris på og derfor
også betaler en god løn.
Vi bruger kun de bedste materialer og rådgiver altid før og
efter en opgave. Samlet set har disse faktorer betydet, at
vi siden starten tilbage i 2005 har fået lov til at løse opgaver
for både private kunder, erhvervskunder, offentlige institutioner, boligselskaber, idrætshaller m.v.
Vi kommer gerne på besøg og rådgiver om, hvordan dit
gulv eller din bordplade kan få helt nyt liv, og vi giver naturligvis gerne et uforpligtende pristilbud.

DET SIGER KUNDERNE
Svend Petersen, Hammerum

Vi havde købt et ældre hus, med et slidt og gammelt
plankegulv. Vi var meget i tvivl om det overhovedet
kunne betale sig at høvle det ned, så vi ringede til KA
Gulvservice, som kiggede ud og så gulvet, sagde OK til
en afhøvling og gav et uforbindende tilbud. Tre dage
senere så vi resultatet, som var blevet både lækkert og
smukt takket være en professionel afhøvling og efterfølgende behandling af de professionelle gulvfolk hos
KA Gulvservice. De ved, hvad de har med at gøre!

PRIVAT

Høvl, sandpapir og en kærlig
efterbehandling – så bliver
gammelt træ som nyt
Vi har rigtig mange private kunder, som benytter os, og
anbefaler os til andre.
De kender os og ved, hvordan vi med høvl, sandpapir og
en kærlig efterbehandling kan give nedslidt træ nyt liv.
Både trægulve, bordplader, vindueskarme og lignende.
Og de kender følelsen af at træde ind på et smukt og lækkert trægulv, som ser ud som det er nylagt.
Vi går aldrig på akkord med vores faglige stolthed. Vi leverer et færdigt produkt til aftale tid og til aftalt pris.
Derfor er vi en attraktiv samarbejdspartner!

ERHVERV

Stor slitage, store mængder,
store flader – vi er klar!
Vi har igennem årene opbygget et rigtig godt og vedvarende samarbejde med en lang række erhvervskunder – private virksomheder, offentlige institutioner, boligforeninger
m.fl.
Det har givet os mange spændende opgaver, som ofte
skal udføres på tidspunkter, hvor vi – og vores maskiner
– er til mindst mulig géne for fx medarbejdere, elever og
beboere.
Vi er altid klar med kort varsel. Fx hvis en boligforening
kontakter os med en hurtig udskiftning blandt lejere, hvor
den nye lejer naturligvis skal have et trægulv af samme
standard den forrige. Det kræver ofte stor fleksibilitet, men
det ved vores boligforeningskunder, at de får hos os – naturligvis uden at vi går på kompromis med kvaliteten af det,
vi leverer.

DET SIGER KUNDERNE
Benny Svendsen, vicevært
ved Lejerbo i Herning

Vi har i nu efterhånden en lang række år brugt KA Gulvservice til gulvafhøvling eller -afslibning, når vi skal
have istandsat vores mange lejligheder. Vi kender dem
og de kender os og vores medarbejdere. Det giver et
fuldstændig gnidningsfrit samarbejde, også selvom de
ofte skal koordinere indsatsen med andre håndværkere
og vi engang imellem beder om en hurtig ”udrykning”.

HALGULVE

Løb, sved, dans, gummisko og høje
hæle – et halgulv kræver ”sin mand”!
Tænk på, hvor mange timer et halgulv bliver belastet døgnet
rundt. Af løb, sved, dans, harpiks, konfetti, stilethæle og
meget mere. Af skolebørn, seniorer og idrætsudøvere, for
hvem et godt og plant gulv er essentielt.
Det kræver virkelig en kærlig hånd og en forkælelse, når
gulvet skal behandles og igen fremstå som nyt.
Der er ikke mange herhjemme, som kan løse denne opgave
fra a-z, men processen er én af vores spidskompetencer.
Vi har specialmaskiner, som klarer afvaskning og
afrensning af harpiks og andre urenheder, andre, som
varetager afslibningen, og andre, som efterfølgende klarer
lakeringen. Sluttelig sørger vi for opstribningen i de helt
rigtige internationale mål. Sidstnævnte klarer vi også gerne
på helt nyanlagte halgulve.
Med andre ord en alt-i-et-behandling, som naturligvis
udføres på tidspunkter, som er til mindst mulig géne for
hallens brugere.
Vores erfaring i dette specielle håndværk er jeres garanti
for et godt, veludført og professionelt stykke arbejde.

DET SIGER KUNDERNE

Peter Svensson, halinspektør i Holing
Idrætscenter i Herning
Slitagen på et halgulv er enormt. Derfor er det vigtigt at
samarbejde med professionelle håndværkere, når gulvet
skal slibes ned og shines op. KA Gulvservice ved, hvad de
har med at gøre, og de arbejder fleksibelt og på de tidspunkter i døgnet, hvor vores idrætsudøvere ikke bruger hallen.

STENGULV

Vi gi’r dit stengulv helt nyt liv
Et stengulv eller et epoxygulv, som ligger i fx butiksarealer,
shwrooms eller på virksomheder, bliver dagligt udsat for
slitage, smuds og snavs. Det bliver mørkt, mat og trist at
se på, og det kan selv den mest grundige vask med vand
og sæbe ikke forhindre – men det kan KA Gulvservice.
Med vores specialmaskiner giver vi dit gulv en effektiv og
tilbundsgående rengøring. Vi frisker det op og giver rummet eller butikken nyt liv.

VINYL-CLICK
Kombinér høj slidstyrke
med en blød overflade

Vinylgulve er meget praktisk i de hjem, hvor hverdagen er
hektisk med børn og husdyr. Vinylgulve er gode og slidstærke materialer der især egner sig til boligen i f.eks. køkkener, gangarealer samt badeværelser.
Intet andet gulv er bedre til at kunne klare mudrede sko,
våde gummistøvler eller sandaler fyldt med sand. Det
stærke slidlag betyder, at snavset ikke sætter sig fast på
et vinylgulv på samme måde, som det gør på andre gulve.
Monteres med limfrit clicksystem.

MARMOLEUM

Stor designfrihed, og fantastisk
lyd- og gang komfort
Marmoleum click har et patenteret kliksystem, der garanterer at du nemt kan montere det uden problemer. Med
Marmoleum click kan du gøre dine vildeste drømme til
smuk virkelighed.
Når du første gang oplever at have Marmoleum Click gulv
i hjemmet så vil du aldrig have andet, det har en unik komfort, lydabsorberende og fantastisk at gå på. Designfriheden er også et stort plus hvis du har kreative evner og
gerne vil have en personlig bolig

KA GULVTÆPPER
Vi sælger et bredt udvalg
af gulvtæpper

Få KA Gulvservice’s kompetente råd og vejledning i gulvtæpper.
Kom ind i butikken og se det store udvalg af gulvtæpper.
Når du har fundet tæppet der passer til dig, kan vi være
behjælpelig med levering og montering eller du kan afhente det selv i firmaet.

KA GULVSERVICE
– lad os lægge dit nye trægulv

KA Gulvservice tilbyder at lægge dit nye trægulv.
Vi er certificeret gulvlæggere af de kendte gulve fra Junckers, der er blandt verdens førende producenter af gulve af
en særdeles høj kvalitet.
Junckers 100% massive trægulve omfatter et udsøgt sortiment af ask, merbau, ahorn, eg, jatoba og den unikke
pressetørrede bog.
Kig forbi os i vores showroom og bliv inspireret. Vi aflægger også gerne dig et besøg og giver gode råd om dit nye
trægulv, ligesom vi naturligvis gerne udregner et uforbindende pristilbud.
Når du får dit nye gulv lagt af en certificeret gulvlægger fra
KA Gulvserivce, opnår du BÅDE tryghed og ikke mindst
20 års garanti.

FRISK OP

Ser træterrassen kedelig
og slidt ud?
FØR BEHANDLING

EFTER BEHANDLING

Vi har de helt rigtige vaskemidler og maskiner, som giver
træet nyt liv.
Sand, grus og snavs kan over tid beskadige træ-, klinke
og stenoverflader. Under alle omstændigheder vil sådanne
gulve og terrasser komme til at se triste og ”døde” ud.
Derfor bør de med jævne mellemrum have en tilbundsgående rengøring af professionelle fagfolk, som betjener sig
af de nyeste specialmaskiner.
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KONTAKT OS

Tøv ikke med at kontakte os
– vi er klar ved telefonen og på mail.

KA Gulvservice
Koustrupparken 151, 7400 Herning
+45 23 67 17 28
info@ka-gulve.dk
Tøv www.ka-gulve.dk
ikke med at kontakte os – vi sidder

KONTAKT OS

klar ved telefonen og på mail’en.

KVALITETSBEVIDST
FAGMAND
Kristian Andersen
Indehaver

KRISTIAN ANDERSEN
Indehaver

KA Gulvservice
Teglvænget 67
7400 Herning
E-mail: info@ka-gulv.dk
www.ka-gulve.dk

www.ka-gulv.dk
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Tlf. 23 67 17 28
Ring
og aftal blot
nærmere!
– forvent
lidt

mere!

