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Vänd på bladet och läs mer om dammfri golvslipning!
Vänd på bladet och läs mer om dammfri golvslipning!

Byt inte ut ditt trägolv

– Gamla och slitna golv kan bli som nya!

Ångtvättbilens dammfria metod
Börjar dina golv bli slitna eller missfärgade?
Med vår dammfria metod slipper du flytta prydnadssaker, böcker, täcka över möbler och eftertorka i
angränsande rum. Enklare kan det inte bli.
Efter utförd slipning så oljar, lackar eller pigmenterar vi golvet – allt efter dina önskemål.
Ångtvättbilen har arbetat med periodiskt golvunderhåll sedan 1984. Tack vare vår ledande golvvårdsteknik, miljömedvetenhet och närheten till marknaden är vi idag marknadsledande i vår bransch.
Vi behandlar alla typer av golv, är rikstäckande och finns alltid nära dig.
Städinstruktioner ingår i samtliga arbeten.

Ring ditt lokala kontor (se nedan) för en kostnadsfri golvbesiktning.

Passa på att utnyttja Rotavdraget
Rotavdrag är ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs
i hemmet. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Villaägare och
bostadsrättsinnehavare får då göra ett skatteavdrag under ett år om man köpt Rot-tjänsten
av en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden. Avdraget gäller
enbart för arbetskostnaden och inte för material. Läs mer på skatteverkets hemsida om
regler för generella rotavdrag.

För personlig rådgivning och besiktning, kontakta Ångtvättbilen i ditt län!
Blekinge: 0455-59 150, Dalarna: 0280-137 70, Gävleborg: 026-27 25 55, Göteborg: 031-28 20 00
Bohuslän 0708-654 810, Halland: 0346-157 00, Jönköping: 036-12 25 40, Kalmar: 0480-195 30, Kristianstad: 044-800 80
Kronoberg: 0470-182 05, Malmöhus: Malmö: 040-45 63 62 / Helsingborg: 042-14 76 68 / Lund: 046-12 53 55,
Norrbotten: 0920-23 01 50, Skaraborg: 0510-614 04, Stockholm: 08-735 04 60, Sörmland: 0152-148 00, Uppsala: 018-12 69 80,
Värmland: 054-85 09 50, Västerbotten: 090-13 90 23, Västernorrland: 060-15 96 70, Västmanland: 021-41 72 40,
Älvsborg: 033-13 91 90, Örebro: 019-12 17 50, Östergötland: Linköping: 013-13 84 00 / Norrköping: 011-18 28 35

www.angtvattbilen.se

