
 

Ångtvättbilen er et nordisk gulvpleiefirma som ble grunnlagt 1984 i 
Sverige. I Norge er kjeden representert i Oslo, Bergen, Stavanger og 
Trondheim.  Kjeden har opparbeidet seg en unik erfaring innen gulvpleie 
og er markedsledende i Norden.

       Erfaring siden 1984
Ulike gulv krever ulike behandlinger, og Ångtvättbilen har opparbeidet seg erfaring innen de 
forskjellige metoder og produkter som kreves for ett optimalt resultat. Det fokuseres på nært 
samarbeid mellom produsentene av ulike gulv og vedlikeholdsprodukter. 

       Landsdekkende
Ångtvättbilen er representert i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt i hele Sverige. 
Dette medfører stor kunnskapsspredning samt mulighet til å utføre samme kvalitetssikrede 
arbeid overalt.

       Sterk kvalitets- og miljøsatsing
Ångtvättbilen har i mange år vært ISO-sertifisert både når det gjelder miljø og kvalitet.

       Fornøyd kunde-garanti
For å øke kundens trygghet ønsker Ångtvättbilen gjennom sin fornøyd kunde-garanti å 
fremheve at ethvert oppdrag først er sluttført når kunden er fornøyd med resultatet. 

Vi utfører installasjonsbehandlinger, periodisk vedlikehold og renoveringer/sliping-
er av følgende gulvtyper:

Kontakt Ångtvättbilen for en kostnadsfri besiktigelse av ditt gulv!
67 13 88 44

www.angtvattbilen.no
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Profesjonell vask av tekstilgulv og møbler 
– siden 1984
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”Denne metoden er best med tanke på å gjenopprette 
tekstilgulvets opprinnelige utseende”
Dette er en offisiell attest, som vi fikk allerede i 1985 etter at det svenske 
tekstilforskningsinstituttet hadde sammenlignet ulike rensemetoder. 
Vår patenterte rensemaskin og rensemetode for tekstilgulv gjør 
Ångtvättbilen til Nordens markedsledende foretak innen 
denne typen rens.

Vask av tekstilgulv – metode ”Ångtvättbilen”

Vi vasker, skyller og suger opp samtidig. 
Dette gjentar vi inntil tekstilgulvet er rent.

Ångtvättbilens gjenkjennelige bil.

Det påføres et miljøgodkjent rengjøringsmiddel som får virke på 
tekstilgulvet. Ved behov bearbeides tekstilgulvet med en 
spesiell børstemaskin.

1. Først på stedet er

som kobles til vann, strøm og avløp. Temperatur og trykk tilpasses 
etter tekstilgulvet som skal vaskes.

2. Deretter maskinen...

3. Deretter forberedelsen...

4. Det som gjør oss unike, er:

Ångtvättbilens patenterte rensemaskin for 
tekstilgulv vasker ordentlig rent.

Slik gjør vi det

Maskinen kobles til vann, strøm og avløp.

Temperatur og trykk tilpasses etter tekstilgulvet som skal vaskes.

Påføring av miljøgodkjent rengjøringsmiddel som får virke på tekstilgulvet.

Ved behov bearbeides tekstilgulvet med børstemaskin.

Vasking, skylling og oppsuging i rask rekkefølge. Dette gjentar vi inntil tekstilgulvet er rent.

Gåtørt tekstilgulv etter 2–6 timer.

        Mellom hver gang et tekstilgulv vaskes, bør det jevnlig støvsuges med en 
børstevalsstøvsuger – en støvsuger som
børster og støvsuger samtidig

5. 


