
Periodiskt golvunderhåll
i hela landet!
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Ångtvättbilen grundades 1984 och är idag Nordens marknadsledande 
företag inom periodiskt golvunderhåll. Med periodiskt golvunderhåll avses 
golvvård eller golvslipning, av alla förekommande golvmaterial. 
Vanligtvis utförs golvvård en eller ett par gånger per år, som komplement 
till kundens normala städning av golvet. Resultatet blir vackrare golv, 
enklare dagligstädning, ökad golvlivslängd och sparade pengar.

Ångtvättbilen – periodiskt golvunderhåll

Ångtvättbilen utför golvvård i Sveriges samtliga län och finns sedan 2003 även i Norge. 
Under årens lopp har företaget samlat på sig unik kunskap om hur man bäst sköter olika 
golvtyper och golvmaterial. 

Kunskapen om vilken maskin, vilka kemikalier och vilken metod som ska användas 
på respektive golv, både vid periodiskt golvunderhåll och vid städning, är uppbyggd av 
erfarenheten från flera miljoner kvadratmeter golvvård årligen. Det är därför ingen slump 
att ledande golvtillverkare rekommenderar Ångtvättbilen för installationsbehandling (första 
behandling), periodiskt underhåll och renoveringar av sina kunders golv.

Emporia köpcentrum i Malmö, cirka 6 000 kvm är slipat, infärgat och hårdvaxoljat. Golven underhålls periodiskt av Ångtvättbilen Malmö.
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Ångtvättbilen – periodiskt golvunderhåll Varför Periodiskt golvunderhåll?
• Vackrare golv
• Enklare städning
• Ökad livslängd och sparade pengar

Att bra golvvård innebär vackrare golv är föga överraskande. Vad många 
däremot inte känner till är att periodiskt golvunderhåll även innebär enklare 
städning. 

Med periodiskt golvunderhåll skapas en bevarande och jämnare golvyta 
som underlättar för städpersonalen och därigenom sparar tid och pengar. 
Liksom periodiskt underhåll av skor, hus eller bilar, resulterar även periodiskt 
golvunderhåll i ökad (golv)livslängd.

Ångtvättbilen utför golvbehandlingar i hela landet, och i Norge.
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Inga städuppdrag, bara periodiskt golvunderhåll
Vid periodiskt golvunderhåll behandlas golvet så att den dagliga smutsen inte kan tränga ner i golvets porer. 
Ångtvättbilen är sedan starten 1984 till 100 % nischat på periodiskt golvunderhåll. Kontinuerligt sker en  
uppdatering gentemot golvmarknaden och den strida ström av golvmaterial, kemikalier, och skötselmetoder 
som ständigt utvecklas.

Ångtvättbilen har flera olika behandlingar för att få upp lystern i slitna och svårstädade stengolv.
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De många åren i branschen har byggt upp Ångtvättbilens erfarenheter och metoder inom golvvård. 
Periodiskt golvunderhåll är ett arbete av hantverkskaraktär som kräver kunskap, erfarenhet och 
kontinuerlig träning.

För att bli golvvårdsspecialist inom Ångtvättbilen krävs teoretisk utbildning, varvat med många 
timmars praktik. Först därefter får man ta hand om sina första golv på egen hand. Merparten av de 
anställda vid Ångtvättbilen har dessutom arbetat många år i kedjan, vilket borgar för hög och jämn 
kvalitet på utförda arbeten. 

Genom kedjans samlade kunskap har Ångtvättbilen idag en nyckelposition bland ytägare, golv- 
tillverkare och städfirmor. Internutbildningar, konferenser, säljträffar, utvecklingsmöten med golv-
tillverkare m.m. –  listan kan göras lång över vad Ångtvättbilen gör för att ständigt utveckla företagets 
golvvårdskompetens. 

Ångtvättbilens styrkor
Ett golvvårdsföretag sedan 1984

Ångtvättbilen oljar årligen alla MQs butiker i Sverige.
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Rikstäckning, med lokal närvaro
Utvecklingen av nya golv och golvkemikalier sker i ett rasande tempo. Detta gör det svårt att hålla sig 
uppdaterad om alla golvnyheter och tillhörande skötselinstruktioner på marknaden. 

Ångtvättbilen har regelbundna golvvårdsträffar och utbildningar för erfarenhetsutbyte och ny 
kunskapstillförsel. Detta innebär att risken för misstag minimeras vilket är en trygghet för dig som kund.  
Med verksamhet över hela landet och lokal närvaro kan Ångtvättbilen också erbjuda rikstäckande 
kunder fördelaktiga centralavtal, med samma metod och kvalitet överallt.  

Ångtvättbilen i Sverige. Ångtvättbilen i Norge.

Grundoljning av skeppsgolv. Betonggolv som slipas är snyggt, reflekterar ljus bättre, är starkare och 
mer lättstädat.
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 100% 
Nöjd Kund
GARANTI
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Sedan flera år tillbaka är Ångtvättbilen ISO-certifierat både avseende miljö och kvalitet. 
Ångtvättbilens kvalitetsarbete säkerställer att tjänsten alltid utförs enligt företagets stan-
dardiserade metodsystem, oavsett var tjänsten utförs. Kvalitetsarbetet leder även till bättre 
effektivitet och ständiga förbättringar som kommer kunderna till nytta. 

Ångtvättbilens miljöarbete sträcker sig långt utanför själva golvvårdstjänsterna. Exempel på 
detta är styrning av kemikalier, minskning av miljöpåverkan från fordonen och återvinning 
av förbrukningsmaterial. Genom samarbete med ledande golvtillverkare och leverantörer 
säkerställs att företagets miljöanpassade metoder bibehåller Ångtvättbilenstandard, d.v.s. 
förstklassig golvvård.

Förseningar, fördyringar och dåliga resultat är inte helt ovanliga när man anlitar hantverkare.  
För att öka kundens trygghet vill Ångtvättbilen genom sin nöjd kund-garanti visa att varje 
upp drag är slutfört först då kunden är nöjd med resultatet, utifrån överenskommelse. Det 
är en skriftlig garanti som innebär att Ångtvättbilen inte ger sig förrän kunden är riktigt nöjd 
utifrån överenskommelse. 

Trygghet, via ISO och Nöjd Kund-garanti
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På baksidan av denna broschyr finner du numret till din lokala Ångtvättbilen-kontakt. 
Vi är bara ett telefonsamtal bort från en kostnadsfri besiktning. 
När vi sedan är överens om metod och pris så hittar vi ett datum som passar 
båda parter. Kan inte jobbet utföras på dagtid så arbetar vi kvälls- och/eller helgtid. 

Det är enkelt och smidigt att anlita Ångtvättbilen
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Vanliga frågor, med svar!
Hur ofta behöver vi golvvård?
Ju fler människor som beträder golvet, desto mer slits det. Såklart. Även mängden och typen av smutsindrag 
påverkar golvvårdsintervallen. Ju mer smuts som dras in, desto mer slits golvet. Ett butiksgolv får stå ut med 
mer salt och slask än ett kontor, och en restaurang utsätts för en annan typ av smuts än ett museum. De flesta 
golvtyper i de flesta miljöer behöver periodiskt golvunderhåll minst en gång per år.

En felaktig behandling kan förstöra ett golvmaterial. Därför föreslår Ångtvättbilen aldrig ett golvvårdssystem innan 
det exakta golvmaterialet är fastställt och hänsyn har tagits till hur kunden vill att det ska se ut samt hur golvet 
ska användas. 

Måste vi stänga verksamheten?
Ingen kund behöver stänga sin verksamhet när golven ska un derhållas av Ångtvättbilen. Om inte jobbet går att 
avklara på arbetstid utförs det istället på kvällstid eller under helgen. Ång tvättbilens golvvårdare arbetar så att ett 
vackert golv är det enda som efterlämnas.

Hur städar vi/städbolaget golvet efteråt?
Efter avslutad golvvård kan kunden alltid få en enkel städinstruktion.

Vårt golv är ”underhållsfritt”, behöver vi golvvård då?
Även om golvtillverkningen ständigt går framåt så finns det fortfarande inga underhållsfria golv. 
Alla golv behöver städas, och alla golv behöver då och då golvvård.

Kan vi teckna serviceavtal?
Utifrån överenskommet intervall tar Ångtvättbilen gärna fram ett serviceavtal för olika golvområden som 
garanterar vackra och lättstädade golv. När det börjar bli dags för golvvård igen så ringer vi och hör när det 
passar.

Det är enkelt och smidigt att anlita Ångtvättbilen

”Vi ger dig vackrare golv!”
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Ångtvättbilens metoder 
Efter många år i branschen vet Ångtvättbilen vikten av att välja metod efter behov. Detta kom binerat 
med noggrannhet ger bästa möjliga resultat. En golvvårdare från Ångtvättbilen ägnar golven extra tid 
och är noggrann och omtänksam. 

Enkelt uttryckt går en golvbehandling på hårda golv ofta till så här:
Med hjälp av skurmaskin, lämplig rondell och rengöringsmedel rengörs golvet. Därefter masseras valt 
kem (vanligtvis olja eller vax) in i materialet, varefter even tuellt överskott tas upp. Behandlingen avslutas 
med en polering av ytan för glans och hållbart skydd. Noggrannhet är ett honnörsord för samtliga 
golvvårdare vid Ångtvättbilen.

När det gäller tvätt av textila golv och möbler används den egenutveck lade metoden ”mattvätt metod 
Ångtvättbilen”.

Många kunder uppskattar våra påsar med ånggodis!

Ångtvättbilens egenutvecklade och mycket kraftfulla mattvättmaskin, som erhållit CRI-Gold betyg.
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Textila golv & Möbeltvätt
Heltäckningsmattan har kommit tillbaka starkt de senaste åren. Den är mjuk att gå på och absorberar ljud. 
Dessutom binder textila golv damm, till skillnad från hårda golv där dammet yr omkring. Som komplement 
till (borstvals)dammsugning bör heltäckningsmattor tvättas periodiskt, och minst en gång per år, så att man 
kommer åt smutsen i mattan. Ett textilgolv är inte rent förrän allt tvättmedel är borta. Ångtvättbilens metod är 
den kraftfullaste på marknaden och sköljer ordentligt rent. Detta gäller självklart även lösa mattor. Ett problem vid 
periodiskt underhåll av textila golv är att sköljningen inte alltid är tillräckligt effektiv. En matta som tvättats, men 
inte sköljts ur ordentligt, innehåller tvättmedelsrester. Tvättmedelsresterna binder smuts och mattan återsmutsas 
kort tid efter tvätten. 

Ångtvättbilen har en egenutvecklad mattvättmaskin som är den mest effektiva på marknaden. Maskinen kopplas 
ihop med el, vatten och avlopp. Beroende på mattans material väljs vattentryck och temperatur. Sedan sker 
tvättning, sköljning och uppsugning i snabb följd. Sköljningen sker under högt tryck med rent, varmt vatten och 
uppsugningen med en kraftig vakuumsugare så att mattan torkar snabbt.

Mattvättmaskinen testades även 2013 av Carpet and Rug Institute (CRI), som betygsätter mattvättmaskiner inom 
tre områden: Smutsborttagningsförmåga, fukthalt kvar i mattan efter tvätt samt e v åverkan av mattans fibrer 
efter 200 tvättar. Ångtvättbilens maskin erhöll högsta betyg, Gold, vilket innebär att det inte finns någon testad 
maskin i klassen som är bättre, i hela världen. 

Ångtvättbilens mattvättmetod gör ordentligt rent.



1212

Trägolv
Efter kundens önskemål kan Ångtvättbilen göra det mesta med ett trägolv, såsom:

- Dammfri slipning

- Lutning

- Pigmentering

- Grundbehandling

- Installationsbehandling

- Oljning

- Hårdvaxoljning

- Lackning

- Polering

”Byt inte ut trägolvet – gamla och slitna 
golv kan bli som nya!”

Före grundbehandling Efter grundbehandling med olja

Slipade och behandlade trägolv på Elite Hotel Plaza i Göteborg.
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Med miljö anpassade metoder under-
håller och renoverar vi alla typer av 
golv åt nöjda uppdragsgivare, stora 
som små.

Plastgolv
Golvvård och renovering

Linoleumgolv 
Golvvård och renovering

Efter grundbehandling med olja

Efter renovering

Gummigolv
Installationsbehandling och golvvård

Före renovering
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Betonggolv
Golvvård 
(och dammbindning)

Slipning

Flerstegsslipning/HTC SuperfloorTM

Vad du än har för golv 
är det värt att ringa 
Ångtvättbilen! 

Stengolv
Impregnering

Golvvård

Diamantpolering

Slipning

Behandling av trappor

PeranRustik
Golvvård/tvätt.
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Ångtvättbilen finns över hela landet och är Sveriges 
marknadsledande företag inom golvvård.

Vår uppgift är att alltid finnas till hands för att tillgodose 
våra kunders behov av vackra och välvårdade golv, detta  

över hela landet. Med miljöanpassade och effektiva metoder  
behandlar, rengör och rekonditionerar vi alla typer av golv 

åt nöjda uppdragsgivare, stora som små. Detta till rätt pris.
Det Du står eller sitter på just nu är vi experter på att vårda.

NÄR DU TÄNKER GOLVVÅRD 
SKALL DU TÄNKA

ÅNGTVÄTTBILEN

PeranRustik
Golvvård/tvätt.
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www.angtvattbilen.se


