
Hørby Gulv I/S 

- Kvalitets Gulvrenovering

Prisliste - Priserne er incl. Moms enhed á pris 

Afslibning af ferniseret gulv. m²  kr.  130,00 

Afslibning af ferniseret gulv & 2 x lak  m²  kr.  190,00 

Afslibning af ferniseret gulv under 15 m2 & 2 x lak. stk.  kr.        2.800,00 

Afslibning af ferniseret gulv & 3 x lak  m²  kr.  225,00 

Afslibning af ferniseret gulv under 15 m2 & 3 x lak  m²  kr.        3.300,00 

Afslibning af ferniseret gulv og 2 x olie m²  kr.  190,00 

Afslibning af ferniseret gulv under 15 m2 & 2 x olie stk.  kr.        2.850,00 

Afslibning af gulve m/ vaskebrædt-effekt m²  kr.  100,00 

Afslibning af parketgulv m²  kr.  80,00 

Afslibning af parketgulv & 2 x lak.   m²  kr.  150,00 

Afslibning af parketgulv & 2 x lak. gulve under 15 m2 stk.  kr.        2.250,00 

Afslibning af parketgulv & 3 x lak.  m²  kr.  175,00 

Afslibning af parketgulv & 3 x lak. gulve under 15 m2 stk.  kr.        2.400,00 

Afslibning af parket og oliering med Trip - Trap.  m²  kr.  160,00 

Afslibning af parket og oliering med Trip - Trap. gulve under 15 m2 stk.  kr.        3.000,00 

Afslibning af dørtrin stk.  kr.  180,00 

Afslibning af trappetrin under 1 mtr. Stk.  kr.  230,00 

Afslibning af trappetrin over 1 mtr. stk.  kr.  310,00 

Afslibning af stødtrin stk.  kr.  230,00 

Afslibning af reposer stk.  kr. iflg. tilbud 

Finslibning med trådnet m²  kr.  25,00 

Afvaskning af gulve med trærens m²  kr.  18,00 

Behandling med bejdse. m²  kr.  50,00 

Behandling med lud. m²  kr.  37,00 

Sæbebehandling med 2 x Trip - Trap sæbe hvid m²  kr.  37,00 

Genlakering med 1 x nanosol lak inc  mellemslibning.   m²  kr.  50,00 

Genlakering med 1 x nanosol lak inc. mellemslibning. Gulve under 15 m2 stk.  kr.  560,00 

Lakering med 2 x nanosol lak.   m²  kr.  70,00 

Lakering med 3 x nanosol lak.   m²  kr.  100,00 

Extra -  for lakering med hvidpigmenteret lak m²  kr.  10,00 

Genlakering med 1 x 2 komponent lak: concorde 2 komp.   m²  kr.  60,00 

Lakering med 3 x 2 komponent lak: Concorde 2komp.   m²  kr.  130,00 

Oliebehandling med Trip-Trap.   kr.  70,00 

Oliebehandling med Trip-Trap min.    stk.  kr.  800,00 

Pleje oliebehandling med Trip-Trap.   m²  kr.  40,00 

Behandling med Trip-Trap pleje pasta.   m²  kr.  60,00 

Kørsel ved arbejde under 1500,- stk.  kr.  50,00 

Kørsel (første 15 km. fri) Km.  kr.  3,67 

Dykning af søm timer  kr.  447,50 

Afhentning efter nøgler - kr.  187,50 

http://www.hoerbygulv.dk/priser.html

