
NYT LINOLEUM af det gamle!
Unik slibning & LINOPURE Lak

Op til

50% 
billigere end
et nyt gulv!

www.LINOSLIB.dk 



Renoveringsteknik til linoleumsgulve

Fyns Gulvmontage er i samarbejde med iTools bran-

chens første der kan få din gamle linoleum til at frem-

stå som nyt. Med de kraftige patenterede PADS med 

diamantstruktur kan slibemaskinen fra iTools gennem-

trænge den hårde overflade i linoleumen og virkelig 

udjævne revner, ridser og fjerne gammel fastgroet be-

lægning som normal rengøring ikke kan få bugt med.

Teknikken foregår i 2 trin hvor slibningen med et miljø-

venligt rensemiddel LINO PAD POWER CLEAN er den 

første – som trin 2 påføres LINOPURE behandlingen 

som giver linoleumen nyt liv og glans, og som samtidig 

leverer en slidstærk og vedligeholdelsesfri overflade, 

perfekt til områder med masser af trafik. LINOPURE 

behandlingen er produceret med den største respekt 

for miljøet og brugerne.

Renovér dit linoleumsgulv
i stedet for at udskifte det!

Introduktionen af LINOSLIB behandlingen hænger 

nøje sammen med den velgennemtestede LINOPURE 

der har høj slidstyrke for at leve op til alle former for 

trafik. Med certificerede og uddannede fagfolk i denne 

nye renoveringsteknik har du med garanti et nyt 

 linoleumsgulv af det gamle.

Forbehold for trykmærker, farvepletter, rust, skader ol. som brændmær-
ker mv. som stammer fra flere års godt brug og slid. Disse punkter kan 
ofte ikke fjernes.



Op til

50% 
billigere end
et nyt gulv!

Spar penge

Spar tid (renovering tager meget kortere tid 
end omlægning)

Spar miljøet for unødige ressourcer

Spar penge på rengøringen (efter behandlin-
gen med LinoPure bliver rengøring meget 
nem og du sparer nyttesløse polishbehand-
linger)

Spar larmen og svineriet ifm. udskiftningen

Opnå utroligt flotte resultater

Teknikken kan benyttes på alle typer 
af linoleumsgulve samt nuancer.



Fyns Gulvmontage  v/Tommy Rasmussen
Holmevej 41 - 5471 Søndersø - Tlf.: 6489 3229 - Mobil: 20283929
www.fyns-gulvmontage.dk - tommy@fyns-gulvmontage.dk
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www.LINOSLIB.dk 

LINOSLIB er en banebrydende ny renoveringsteknik af linoleumsgulve

LINOSLIB er det perfekte valg til linoleumsgulve i køkkener, kontorer, 
kantinen, fabriksgulve, undervisningslokaler, trappeopgange samt gang-
arealer hvor der allerede er lagt linoleumsgulv

LINOSLIB giver et flot udseende hvor ekstreme krav til slidstyrke er 
 påkrævet, fx. på skoler, offentlige institutioner eller lufthavne mv

LINOSLIB er miljørigtig af hensyn til længere levetid for indeklimaet

LINOSLIB teknikken er hurtig og effektivt og betyder kortere 
 renoveringstid med mindre støj- og støvgener.

Velkommen til Fyns Gulvmontage - gulve til private og offentlige virk-
somheder. Mulighederne er mange, når det nye gulv skal lægges. Skal 
det være et trægulv eller et tæppebelagt gulv? Eller giver det bedst 
 mening med linoleum eller vinyl på gulvet?
Fyns Gulvmontage hjælper gerne med svarene. Kontakt os for en 
 uformel snak – vi har gulve til ethvert behov. Uanset om det gælder 
 lagerrum eller vådrum, receptionsområdet eller kontoret i virksomheden.

Før

Efter

Scan og se 
vores nye 
gulvfilm:

Websiden


