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RENOVERAR
OCH VÅRDAR
STENGOLV

Efter över 30 år i branschen är
inget jobb för stort, litet eller
svårt för Ajour.
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Golvkunskap som går på djupet
Vad krävs för att ett slitet stengolv ska bli vackert och stå sig över tiden? För oss är
svaret enkelt. Håll dig ajour med utvecklingen, framställ egna produkter och granska
förutsättningarna i varje enskilt golvprojekt. Det har Ajour Trading gjort i över 30 år
och den kunskapen skapar unika lösningar när en stenyta ska renoveras.
Att ta steget in på ett fint stengolv framkallar en
svårslagen känsla som höjer helhetsintrycket i ett
rum eller i en hel byggnad. Problemet är att alltför
många stengolv har skötts fel, eller inte har skötts
alls, trots år av slitage. Det problemet är utgångspunkten i Ajour Tradings verksamhet. För drygt
30 år sen började vi rengöra, laga och slipa golv av
natursten för att återställa ytornas ursprungliga
utseende. Det har resulterat i en unik kompetens
som gör att vi vet exakt vilka produkter och vilken
metod som ska användas till det aktuella golvet.
Egen utveckling
Kunskap om kvalitet och prestanda är ett måste
för att hantera stengolv på rätt sätt och för att nå
den kunskapen krävs mer än att bara genomföra
ett stort antal projekt. Sedan starten har Ajour

Trading utvecklat egna kemikalieprodukter inom
vård och restaurering av sten. Under åren har vi
justerat och förfinat våra produkter och idag kan
vi erbjuda ett brett och marknadsledande sortiment som ger optimala förutsättningar till ett bra
slutresultat.
5 snabba om Ajour Trading
1. Startade 1987 och drivs idag av fyra delägare.
2. Huvudkontor i Göteborg, produktion i Fjällbacka
och filialkontor i Stockholm.
3. Återförsäljare över hela landet från Malmö till Luleå.
4. Stort tjänsteutbud, exempelvis diamantslipning,
impregnering och djuprengöring.
5. Försäljning av maskiner, redskap och kemikalier
samt utbildning inom golvvård.
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Stenvård och renovering
från start till mål
Hotellobbyn, köpcentra, butiksgolv och trapphus är några exempel på ytor som Ajour
Trading vårdar och renoverar. I varje projekt använder vi en eller flera av våra tjänster,
som sträcker sig från diamantslipning och renovering till rengöring och ytbehandling.
Resultatet: vackra, motståndskraftiga och lättskötta stengolv.
Oavsett om det rör sig om marmor, kalksten, granit,
terrazzo, betong eller andra typer av stengolv, har
Ajour Trading passande produkter och tjänster. Det
gör att vi anlitas av alla typer av kunder, som exempelvis bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare,
hotell, butiker, kommuner och privatpersoner. I varje
enskilt fall gör vi en bedömning av vad som krävs för
att få golvet i absolut toppskick.
Helheten i fokus
Beroende på golvtyp och behov använder vi oss av
en eller flera av våra tjänster i olika projekt. I slutändan handlar det om att helheten ska så bli så bra

som möjligt. En slipning som gör golvet vackert kan
kompletteras med att lägga på ett ytbehandling som
gör ytan lättstädad. En renovering med slipning kan
avslutas med kristallisering som
ger en hård, blank yta med fin
lyster. Ska du göra jobbet
själv? Då erbjuder ett brett
sortiment produkter
och maskiner, som
kompletteras med tips
och råd om hur du
når bästa möjliga
resultat.

Anlita oss!
Ajour Trading finns i Göteborg, Fjällbacka
och Stockholm. Utöver det har vi ett stort
återförsäljarnät som sträcker sig
Fjällbacka
Lager och
över hela Sverige. Kontakta oss för
produktion
fri offert och förslag på lösningar
för ditt stengolv.
Göteborg
Huvudkontor
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Stockholm

Varje projekt utgår från två
faktorer – golvets förutsättningar
och vår djupa kompetens.
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30 års utprovning
Den utrustning som vi använder och marknadsför finns inte i sortimentet av
en slump. Med egen produktutveckling har vi full kontroll över kvaliteten och
produkterna har testats och justerats i 30 år för att passa olika ändamål.

”Med rätt produkter är ingen sten
omöjlig eller för svår för oss”
Bra
miljöval

Stentvål
Ett golvrengörings- och impregneringsmedel som
är optimerat för
att impregnera,
skydda, rengöra
och dagligen
vårda alla typer av
stengolv.

Performance pads
För lättare slipning och polering av mjuka
kalkhaltiga stensorter som kalksten,
marmor, terrazzo. Används med Perform
MPC-Pasta för högre glans.

Hulken

Läs mer om effektiv rengöring
på www.ajourtrading.com

Golvrengöringsmedel som
kombinerar hög rengöringsförmåga med skonsam
behandling. Anpassad för
alla typer av städning av
vattentåliga golv.
Stentvål och Hulken samt
Performance pads, ingår i
vårt skötselschema och alla
kundkategorier kan vara
intresserade av det. Dessa
produkter är ”Bra Miljö vals”
klassade.

Slipkit för
mindre ytor.
Kräver ingen
förkunskap

Slipkit
Kit för renovering av mindre
ytor med produkter som
inte kräver någon direkt
förkunskap. Hållaren sätts
på en skruvdragare, där
diamantslippapper av olika
grovlekar kan sättas fast för
att slipa mindre skador på
ex diskbänkar och fönsterbänkar. MPC-Pastan gör att
ytan blir extremt blank och
Perform 17,40 används för
att impregnera ytan så att
risken för framtida skador
minskas.
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Större utbud
I vår produktkatalog
kan du inspireras och
se hela vårt utbud –
från städartiklar till
terazzoplattor. Ladda
ner katalogen på vår
hemsida.
Ajourtrading.com

Bra
miljöval

Varje golv är unikt
En nyckelfaktor för att lyfta ett stengolv från slitet skick till perfekt kondition
är en grundlig analys av varje yta. Kort sagt – varje golv är unikt.
Ajour Trading gör allt från grunden och det gäller
även det förberedande arbetet innan vi börjar renovera och slipa. Därför besöker vi alltid alla kundprojekt på plats innan vi lämnar en offert. Det är nämligen långt ifrån säkert att exempelvis två trappor i två
intilliggande trappuppgångar ska hanteras på samma sätt. Slitage, placering, kundönskemål och andra
relevanta faktorer måste alltid vägas in.
Vilken nivå är ditt golv på?
Välbehövlig renovering från grunden eller uppfräschning av ytor som har rengjorts regelbundet?
En bra start är att fundera på vilken nivå som ditt
golv befinner sig på.

Ajour Trading tipsar!

Utbildning – 1 dag
Vill du lära dig mer om hur golvet i er fastighet
kan vårdas på bästa sätt för ökad hållbarhet
och enklare rengöring?
Vår endagsutbildning ger dig kunskap om produkter och
hantering för alla typer av golv. Utbildningen kan genomföras hos oss eller på plats i er verksamhet.
Kontakta Sami för mer information.
Sami Huhtala | Projektledare /Säljare
Tel: 070-877 64 94 | E-post: sami@ajourtrading.com

Nivå 1
Golv och trappor som har städats regelbundet under
ett flertal år.
Nivå 2
Golv som kan rengöras från grunden av städpersonal,
som gör att ytorna lyfts till en nivå som skjuter upp
renoveringen med flera år.
Nivå 3
Golv som har varit eftersatta och utsatta för nedslitning
av vatten och smuts, och som är i behov av renovering.
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Exempel på
arbeten vi utfört
Uppslipning av marmorgolv

Före

Syraskadat marmorgolv

Efter

Renovering av kalkstensgolv

Före

8

AJOUR TR ADING

Före

Syrafläck på kalkstensgolv

Efter

Före

Ett gammalt och slitet stengolv
kan bli som nytt med Ajour. Våra
kvalitetsprodukter och ett noggrant
arbete gör stor skillnad – både vid en
första anblick och i det långa loppet.

Uppslipning av kalkstensgolv

Efter

Före

Efter

Uppslipning av betonggolv

Efter

Före

Efter
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Proffs på sten
Noggrannhet, kunskap och rätt produkter gör mycket stor skillnad vid underhåll
av golv. Läs våra tips om rengöring och impregnering för fina och lättskötta ytor.
Ajour Trading tipsar!

Ajour Trading tipsar!

Så sköter du terazzo,
marmor och kalksten

Underhåll betongytor

Vid byggstädning skurar du golvet noggrant
med skurmaskin samt Performance Pads.
Använd Deep Stone Cleaner, alternativt Hulken
Por-Rent och skölj därefter med rent vatten
och Micromopp.
För impregnering – vänta tills golvet är torrt
och impregnera med Stentvål Special Originalet
(blandning: 1:5-1:10).
Vid daglig skötsel städas golvet med kombiskur
maskin eller med Micromopp samt Stentvål
Special Originalet, dosering 1:100-1:200 (0,5-1 dl
per 10 liter vatten). Använd Stentvål 3 gånger i
rad och bryt av med Hulken var 4:e gång.

Vid byggstädning skurar du golvet noggrant
med skurmaskin samt Performance Pads.
Använd Deep Stone Cleaner, alternativt Hulken
Por-Rent och skölj därefter med rent vatten och
Micromopp.
Beroende på användningsområdet (lager, kök
etc) och slutfinish finns olika impregneringar och
ytskydd för betonggolv.
Vid daglig skötsel städas golvet med kombiskurmaskin eller med Micromoppar (60-80 kvadratmeter
per mopp) samt Stentvål Special Originalet,
dosering 1:100-1:200 (0,5-1 dl per 10 liter vatten).
Använd Stentvål 3 gånger i rad och bryt av med
Hulken var 4:e gång för att få bort överfettning.

ANNONS

Vi levererar naturen hem till Dig!

KÖKSBÄNKAR • FÖNSTERBÄNKAR
GOLV • TRAPPOR • NATURSTENSENTREPRENAD
Rattgatan 17, Kungälv • 0303 - 22 66 05

www.knsten.se
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Stoppa smutsen i entrén...

Vi på Kåbe-Mattan AB är specialister på effektiva entrélösningar som
minskar städkostnader och ger en renare inomhusmiljö. Vi erbjuder ett
mycket brett sortiment av entrémattor och skrapgaller.
Vill Du skapa en inbjudande, personlig och effektiv entrélösning?
Kontakta Ajour Trading!

Kåbe-Mattan AB
Sågverksvägen 10A | SE-716 93 Fjugesta
Tel. 0585-255 50 | mail@kabe-mattan.se
www.kabe-mattan.se

annons_ajour_trading_210x148.indd 1

Betong
Betong är ett starkt sugande material
som bör skyddas på olika sätt beroende på användningsområde.
I köksutrymmen utsätts betonggolvet för stänk
av fett, i bilhallen ska betongen vara reflekterande
så att underredet på bilarna syns och i verkstaden
ska golvytan vara lättstädad vid spill av olja och
andra vätskor. Ajour Trading tillhandahåller
produkter som är anpassade till en rad olika
betonggolvsytor och verksamheter.
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Ajour Trading tipsar!

Skydda betongen
Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat
vattenbaserat golvbehandlingsmedel som
främst är avsett som ett skyddsmedel för
betonggolv. Medlet skyddar
mot dammbildning, slitage
och nedsmutsning och
tränger ned i ytskiktet.
Betongen får då en sidenblank och lättstädad yta.
Passar även för golv av
konstbetong, tegel, skiffer
och terrazzo.
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Vägen till det perfekta golvet
Vad innebär en diamantslipning, hur öppnar man stenens porer vid rengöring och varför
ska man impregnera ett stengolv? Läs mer om våra olika tjänster nedan.

Slipning
Vid diamantslipning har vi ett brett spektrum av
olika tekniskt framställda slipdiamanter. Först
används en grövre diamant för att kapa alla
ojämnheter och sedan byter vi till finare och finare
slipdiamanter för att få en så fin yta som möjligt,
beroende på hur blankt golvet ska bli. Vid stora
ytor används större maskiner och vid mindre,
trånga ytor används handmaskiner eller handklossar för att ge hela ytan samma vackra ton.

Renovering
Alla typer av stengolv såsom marmor,
kalksten, granit, terrazzo och betong kan
renoveras. Vi slipar, reparerar och byter ut
och har tillgång till olika polerpastor och
maskiner för alla sorters restaurering och
polering.

Impregnering
Ett viktigt inslag för att få ett motståndskraftigt
golv är efterbehandlingen. Den består oftast av
kristallisering eller impregnering, alternativt en
kombination av båda metoderna. Kristalliseringen
gör golvet hårt och impregneringen erbjuder effektivt motstånd mot fläckar och stöter bort vatten.
Impregnering kan användas på alla typer av naturstensgolv och oglaserad klinker. Tekniken är också
effektiv för att skydda mot klotter på stenväggar.

Djuprengöring
Djuprengöring är en metod där vi rengör golvytan
med olika specialprodukter för att avlägsna specifik smuts. Ett exempel är alkaliska rengöringsmedel som går på djupet och tar bort smuts, fett och
partiklar. Vid behov använder vi även medel för
rostborttagning eller kalkborttagare. Efter rengöringen är stenens porer helt öppna och då låter vi
Perform Stentvål Originalet reagera med stenens
kalk, täppa till porer samt återfetta stenen för
skydd och lyster.
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Fler bilder på
utförda jobb och
mer information
hittar du på
ajourtrading.com
Exempel på jobb vi kan göra:
• Slipning av Naturstensgolv
• Slipning av Betonggolv
• Rengörning av golv
• Skyddande av golv
• Laga sprickor i golv
• Laga skador i betonggolv
• Reparera nosar på avslagna
trappsteg (Natursten)
• Rekommendera
skötselprogram för golv
• Montera invändiga
skrapmattor vid entréer
• Montera utvändiga
skrapgaller
• Lägga natursten- och
terrazzogolv
• Slipa altangolv av trä
• Riva upp plastmattor
• Slipa parkett
• Gjuta terrazzogolv
• Byte av plattor
(natursten, terrazzo mm.)
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ANNONS

SVERIGES MEST MERITERADE MÅLERIFIRMA SEDAN 1862

Målerihanteverk

www.rusch.se
V.D. Sören Olesen | Mobil 070-52 53 548
soren.olesen@rusch.se
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Göteborg: 031-87 05 40 | Stockholm: 08- 604 30 00
info@ajourtrading.com

