


Välkommen till 
Heimdall Industrigolv
Heimdall Industrigolv bedriver golventreprenadverksamhet och genomför 
golvarbeten över hela Sverige. Vårt fokus ligger mot företagskunder och vi 
erbjuder ett produktutbud inom betonggolv, massagolv, natursten, renoveringar, 
avjämningar och infrastrukturella golvlösningar. Vårt utbud är brett för att möta 
många olika behov och vi kan arbeta med flera moment i samma projekt. 
   Heimdall startades 2003 i Gävle och har idag kontor i Stockholm, Gävle och 
Ljusdal. Heimdall vill växa på ett ansvarsfullt sätt i takt med efterfrågan och vara 
marknadens starkaste varumärke inom vårt affärsområde. I vår kundstock hittas 
Skanska, Peab, NCC, Jernhusen och många fler. 



Samarbete
Heimdall anser att ett 
fungerande samarbetsklimat 
med hög transparens är 
nyckeln till framgångrika af-
färer. Vi anser att öppenhet 
och samarbete går hand i 
hand. Genom öppenhet och 
samarbete med alla invol-
verade parter förebygger vi 
kvalitetsbrister i utförandet 
och skapar bättre lösningar 
för alla inblandade. 

Kunnighet
För att genomföra golvar-
beten med goda slutresultat 
sätter Heimdall kunskap i 
fokus. I praktiken innebär 
det att vi har personal med 
relevant utbildning men 
också att vi gör fullödiga 
behovsanalyser, korrekta 
kvalitetskontroller och lär 
oss både av våra framgång-
ar och misstag. För oss är 
det en drivkraft att vilja bli 
bättre på det vi gör. 

Öppenhet
Heimdall är ett litet företag 
i hög beroendeposition 
gentemot sina intressenter. 
Därför strävar vi efter att ha 
hög transparens mot våra 
kunder, anställda, leveran-
törer, intresseorganisationer 
och andra. Denna öppenhet 
anser vi vara grunden i ett 
ökat samarbetsklimat och 
i förlängningen lyckade 
affärer. 
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Namnet är taget från asaguden Heimdall, vars namn tolkas till ”Världens glans”. En 
av Heimdalls uppgifter var att vaka över regnbågsbron Bifrost vilket han gjorde med 
kunnighet, öppenhet och samarbete. Allt detta har vi som ledord i vår verksamhet. 
Att tillsammans med våra kunder skapa golvlösningar som varar i generationer. 

Våra kärnvärden
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Polerade betonggolv
Polerade betonggolv är för er 
som är trött på golv som flag-
nar och tappar i spänst. När  
Heimdall slipar och polerar 
betonggolv använder vi slip-
maskiner från Husqvarna och 
HTC Floorsystems. Polerade 
betonggolv är en golvlösning 
som är miljövänlig och bra 
för din ekonomi. Golven har 
oslagbar hållbarhet och är 
dessutom lättstädade i jämfö-
relse med fogade ytor. 
   När Heimdall slipar HiPER-
FLOOR® används verktyg 
och maskiner ifrån Husqvarna 
som grovslipar och polerar 

betonggolvet med diamant-
segment. HiPERFLOOR® 
finns i Premium finish, Com-
mercial finish och Industrial 
finish. Premium Finish slipas 
i totalt tio steg vilket ger 
högsta glansvärdet av alla 
våra betonggolv. 
   Vid slipning av HTC Super-
floor™ används verktyg från 
HTC Floorsystems. Golvet 
finns i fyra varianter: plati-
num, guld, silver och brons. 
Platinumgolven slipas i totalt 
sju steg och är det vanligast 
förekommande slipsystemet 
på marknaden. 

Massagolv
Det finns många fördelar 
med ett fogfritt massagolv. 
Det är hygieniskt, lättstä-
dat och extremt tåligt både 
när det gäller kemikaliespill 
och fysisk belastning. 
 Appliceringen av ett 
massagolv sker snabbt 
och golvet kan installeras 
på betong, asfalt, trä och 
metall. Detta innebär att 
massagolv kan användas 
i många skiftande miljöer 
med olika krav på funktion 
och estetik. 
   Epoxibeläggning är vårt 
vanligaste massagolv. 
Anledningen till att epoxi-
beläggningens popularitet 

är att produktgruppen har 
en stor variation i både 
egenskaper och funktion. 
Golvet kan exempelvis gö-
ras  slätt och blankt eller 
matt med halkskydd.
   Vi arbetar även med 
polyuretanplast som vi 
rekommenderar i parke-
ringshus där ytan slits hårt 
av dubbdäck, kemikalier, 
is och snö. Akrylplasten 
lämpar sig för projekt där 
det ställs krav på snabbhet 
vid installationen. Efter 
applicering behöver ytan 
endast vila i två timmar 
innan användning.



HiPERFLOOR® 
Premium Finish i 
kontorsmiljö
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Superfloor™ Platinum 
i kontorsmiljö

HiPERFLOOR® 
Premium Finish

Färgat massagolv 
i förskolemiljö

Massagolv på Grizzly 
Zoo i Barkarby

Superfloor™ Platinum
i HTC:s lagerdelar

HiPERFLOOR® 
Industrial Finish

Slipad och polerad 
natursten i kontorsmiljö

Slipverktyg från
HTC Floorsystems

Designade massagolv i 
kommersiella miljöer
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Renovering 
och avjämning
När nya ytskikt ska instal-
leras krävs det ofta att 
man renoverar och sanerar 
det gamla ytskiktet och 
avjämnar inför läggning av 
ett nytt golv. Med slipning 
kan du ta bort en gammal 
golvbeläggning, avjäm-
na den underliggande 
betongen och samtidigt 
skapa en perfekt yta för 
vidare behandling av ditt 
golv – allt i ett moment.
   Slipat golv har man gjort 
i tusentals år. Enkelheten, 
miljövänligheten, den låga 
materialåtgången och 
kostnadseffektiviteten är 
några av fördelarna med 
att slipa golvytan.

Heimdall utför också 
fräsning och blästring. 
En fräsmaskin är utrustad 
med ett roterande, skäran-
de verktyg som roterar i 
en mycket hög hastighet 
och på så vis river sönder 
ytan. Både blästring och 
och fräsning har idag till 
stor del ersatts av slipning 
men valet av maskin an-
passas i enlighet med det 
behov som finns. Vid ett 
kundbesök kan Heimdall 
snabbt genomföra en 
behovsanalys och hitta 
den snabbaste och mest 
effektiva lösningen för 
golvet. Heimdall genomför 
även flytspacklingar. 
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Naturstensgolv
Natursten är ett samlings-
namn för flera olika typer 
av sten. Det är exempelvis 
granit, marmor, kalksten, 
skiffer och sjösten. Istället 
för att byta ut naturstens-
golv kan Heimdall fräscha 
upp befintliga stengolv 
genom slipsystemet DCS 
Hybrid™. DCS Hybrid™ 
är i all sin enkelhet en 
problemlösare som ger 
nytt liv åt skadade och 
slitna naturstensgolv och 
terazzogolv.  Detta sänker 
livscykelkostnaden efter-
som det är en kostsam 
process att byta ut befintli-
ga naturstensgolv. 

DCS Hybrid™ är lättanvänt 
och miljövänligt och av-
lägsnar fläckar, repor och 
”apelsinyta” enbart med 
hjälp av vanliga städmaski-
ner och vatten. Hybridsys-
temet kan användas ge-
nom att applicera rondeller 
på vanliga skurmaskiner.  
Systemet fungerar även på 
terazzogolv. 
   Är golven mycket slitna 
rekommenderar Heimdall 
att professionella golvslip-
maskiner och diamantseg-
ment används. Antingen 
från Husqvarna eller från 
HTC Floorsystems.
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Infrastruktur
Nya maskiner och verktyg skapar fler 
möjligheter för infrastrukturella investering-
ar i samhället. Slipmaskiner som vanligen 
används i inomhusmiljö kan med fördel 
användas även utomhus. 
   Att stänga broar och vägar är påfres-
tande för samhället och det är viktigt att 
arbetet går snabbt och effektivt. Bland för-
delarna med slipning finns snabbheten och 
skonsamheten mot konstruktionen. Minskat 
buller, lägre rullmotstånd, minskad partike-
lemission och en ljusare vägbana är bara 
några av fördelarna med att slipa vägar av 
asfalt och betong. 
   I parkeringhus på vintern kommer det in 
mängder med snö och is som medför salter 
och föroreningar. Bilar läcker kemikalier och 
dubbdäck river ytan. Är betongen oskyddad 
är det en tidsfråga innan den börjar brytas 
ner. Ett bra tätskikt minimerar skaderisken 
och ger en bättre ekonomi. Heimdall får 
ofta uppdraget att lägga beläggning av 
polyuretanplast i parkeringshus. 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Heimdall strävar efter att ses som ett företag 
som tar ansvar och lever upp till sina åtaganden. 
För att uppnå långsiktiga relationer uppfyller 
Heimdall alltid ingångna avtal. Vi tar fullt ansvar 
för att våra arbeten blir genomförda och vi anser 
att nyckeln till detta är att ha hållbara rutiner 
inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor.
   Kvalitet: Heimdall jobbar för att varje projekt 
ska ha en maximal kundnöjdhet redan vid första 
kvalitetskontrollen. Som samhällsbyggare har vi 
ett ansvar att utföra arbeten med hög kvalitet. Vi 
har kundfokus, förbättringsfokus och vi tar alltid 
ansvar för fullt och färdigt arbete. 

   Miljö: Anställda inom Heimdall skall ständigt 
ta hänsyn till den miljöpåverkan som kan uppstå 
vid utförandet. Målsättningen är att minimera den-
samma på bästa möjliga sätt, detta genom att an-
vända rätt utrustning, omhänderta och deponera 
miljöfarligt avfall, reducera lösningsmedelsanvän-
dandet, minimera energiförbrukning m.m.
   Arbetsmiljö: Vi arbetar säkert eller inte alls. 
Kan inte arbetet genomföras med största möjli-
ga säkerhet och försiktighet skall det inte göras. 
Heimdall har en nollvision gällande skador och 
olyckor på arbetsplatsen. Olyckor kan förebyggas 
genom att vi är noggranna i det vi gör.
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Så väljer du rätt i
offentliga miljöer
I offentliga miljöer är det 
är det många faktorer som 
avgör valet av golv. Estetik, 
funktion, miljöpåverkan 
och livslängd är bara några 
aspekter. I en galleria eller 
i en butik kan det vara 
kostsamt att byta golv. 
Försäljningen upphör när 
verksamheten stannar av. 
Därför bör man välja golv 
som håller över tid. 
   Idag är våra polerade 
betonggolv de mest miljö-
vänliga golven marknaden 
kan erbjuda. De har lägst 
påverkan på miljön vad 

gäller övergödning, försur-
ning och utsläpp av växt-
husgaser eftersom inget 
ytskikt behöver installeras. 
   Golv i offentliga miljöer 
måste vara lättstädade. 
Industrigolv är fogfria 
vilket gör att smuts och 
damm inte fastnar utan 
följer med i varje städning. 
Det sparar tid och pengar 
eftersom det går snabbare 
att städa. I nedanstående 
kundcase framkommer 
det hur Max Hamburgare 
resonerar i valet av 
restauranggolv. 

’’Anledningen till att vi väljer 
den golvlösning vi gör är funk-
tion och design. Det ska vara 
lättstädat och snyggt i våra 
restauranger. Att lösningen är 
den klimatsmartaste är absolut 
en bonus och stämmer överens 
med vår profil.’’

Pär Larshans, hållbarhetschef.

Kundcase 
Max Hamburgerrestauranger 
har lyckats differentiera sig 
från sina konkurrenter genom 
att arbeta aktivt målet att bli 
klimatneutrala. Heimdall har 
slipat HTC Superfloor™ Plati-
num i flera Maxrestauranger, 
bland annat i Värmdö, Hudiks-
vall och i Mall of Scandinavia. 

Så väljer du rätt i
industriella miljöer
Funktion och ekonomi är 
de faktorer som oftast av-
gör vilken golvlösning våra 
industrikunder väljer. Vad 
det i de flesta fall handlar 
om är att anpassa golvet 
efter den verksamhet indu-
strin bedriver. Kanske sker 
kemikaliespill i produktio-
nen och då bör man lägga 
en mer hygienisk härd-
plastbeläggning över be-
fintlig yta. I stora lagerut-
rymmen  är det vanligt att 
slipa betongen och göra 
ett polerat betonggolv. 

Valet av golvlösning måste 
också vara ekonomiskt 
lönsam. Installationskost-
naden är självklart central 
men golvets livscykel- och 
underhållskostnad är 
också en viktig aspekt. 
Ett lönsamt industrigolv 
håller nämligen över lång 
tid. Heimdall hjälper dig 
att hitta rätt lösning. Läs 
nedanstående kundca-
se om hur vi hittade en 
ekonomisk och funktionell 
lösning åt Skanska.
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Kundcase 
Biomedicum är Karolinska 
Institutets nya ultramoderna 
laboratorium och kommer när 
det är färdigställt att bli ett 
av Europas största.Heimdall 
fick uppdraget att lägga 
en beläggning som heter 
Sikafloor HyCem. Valet av 
HyCem beror på att materialet  
bedöms ’’accepteras’’ enligt 
byggvarubedömningen vilket 
är unikt för härdplaster. Det 
kan dessutom appliceras på 
väldigt fuktig betong vilket 
gjorde att man kunde möta 
den begränsade byggtiden. 
   Totalt installerades 5000 
kvadratmeter golv. Skanska 
hade totalentreprenaden och 
materialet kommer från Sika.



010- 180 09 00 
www.heimdall.se

Du vet väl att du får kostnadsfri rådgivning? 


