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TEMA: NY GULVAFDELING HOS HPH 
Med vores professionelle gulvafdeling kan vi nu tilbyde 
etablering, behandling, slibning og renovering af alle typer 
gulve og belægninger i erhvervslokaler og private boliger …

Udfra et ønske om at kunne leverer samlet 
totalløsninger til vores kunder, 

har vi her i 2016 etableret ny gulvafdeling med egne 
faguddannede gulvmontører, - hvilket betyder at vi fremover, 
- populært sagt, - kan tilbyde vores kunder komplet 
behandling af alle rummets overflader i butiks- og 
erhvervslokaler, garager, institutioner, private boliger og 
sportshaller med videre.  

Læs mere om vores gulvløsninger på de næste sider WEB

Aktuelt nyt fra H. Palle Hansen’s Eftf. ApS. 43 73 36 04

http://hph-e.dk/gulvbehandling-hph/
http://hph-e.dk/gulvbehandling-hph/


EPOXYGULVE - ET STÆRKT 
ALTERNATIV TIL BETON! 
Et epoxybehandlet gulv hører til de absolut 
stærkeste gulvbelægninger på markedet, det er 
skridsikkert, nemt at vedligeholde og derfor 
specielt velegnet til industri- og lagerlokaler, 
værksteder og parkeringshuse, samt andre lokaler 
hvor der er behov for et fugefrit gulv, som er 
utroligt slidstærkt og rengøringsvenligt. 

De senere år er epoxy også blevet en særdeles 
populær gulvbehandling i boliger, hvor der ønskes 
et moderne New Yorker-Look i en passende 
farvenuance, med eller uden mønster. Epoxygulve 
er særdeles velegnet til køkken, badeværelse og 
bryggers.

DESIGN- & INDUSTRIGULVE

ET DESIGNGULV FREMSTÅR I ET RENT RÅT 
INDUSTRIELT LOOK! 
Det er fugefrit, rengøringsvenligt og slidstærkt, hvilket gør det særdeles anvendeligt 
i butikker, caféer, restauranter og andre typer erhvervslokaler, samt ikke mindst i 
privat-boliger, hvor man ønsker et robust gulv med et råt New Yorker-look i en 
tilpasset naturfarve. 
Vores designgulve udføres med flydemørtel der er selvniveaulerende med 
efterfølgende polering, - hvilket betyder et gulv med en helt plan overflade, 
selv ved udførelse på meget ujævne underlag.

WEB

WEB

http://hph-e.dk/epoxy/
http://hph-e.dk/designergulve-fra-hph/
http://hph-e.dk/designergulve-fra-hph/
http://hph-e.dk/epoxy/


KORK- & LINOLEUMGULVE

KORKGULV, - ET MILJØVENLIGT 
OG NATURLIGT GULVPRODUKT. 
Kork har mange positive egenskaber, hvilket gør det til et oplagt 
valg som gulvbelægning i boliger, erhvervsmiljøer og lokaler, 
hvor der stilles krav til en høj komfort og et gulv med en 
lyddæmpende overflade, der samtidigt er rengøringsvenligt og 
kan tåle en travl hverdag. 
Kork er 100% naturligt, bæredygtigt og det giver et sundt 
indeklima, samtidigt med at det virker isolerende og ikke 
optager snavs og mider, – en fordel som også allergikere og 
astmatikere er glade for. 

WEB

LINOLEUM ER ET NATURPRODUKT MED LANG LEVETID 
OG MANGE GODE EGENSKABER.

Linoleum er ligeledes et 100% 
naturprodukt, som giver et godt 
indeklima og en behagelig akustik, 
hvilket gør linoleum velegnet som 
gulvbelægning i næsten alle typer 
rum, dog ikke i badeværelser og 
vådrum, da linoleum ikke er 
vandtæt. 
Linoleum fremstilles i mange farver 
og strukturer og leveres 
enten som 2m brede 
baner, som fliser eller 
som Click-system.

WEB

http://hph-e.dk/linoleumsgulve-hph/
http://hph-e.dk/korkgulve-bolig-erhverv/
http://hph-e.dk/linoleumsgulve-hph/
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POLYURETAN-  & VINYLGULVE

POLYURETAN GULV 
DEN FLEKSIBLE GULVBELÆGNING 
Et PU-gulv er en fugefri, vandtæt og 
slidstærk gulvbelægning, der virker 
støddæmpende, tåler høje 
temperaturer og er resistent overfor 
de fleste kemikalier, derfor et oplagt 
valg til industri- og produktionsvirk-
somheder, - men også til fitness-
lokaler, garager, institutioner, sports-
haller og plejehjem, hvor der stilles 
krav til et komfortabelt, plant 
og rengøringsvenligt gulv 
uden fuger.

VINYLGULVE - Individuelt design for erhverv eller private. 
Vinylgulve tilbydes både som banevarer og fliser, - i en bred kollektion af træ design, naturtro 
imitationer i sten, metal og glas. Vinylgulve egner sig som belægninger i professionelle miljøer 
indenfor kontorer, sundheds-, uddannelses- og detailsektoren, samt i badeværelser og andre vådrum 
hos private. 
Vi tilbyder moderne vinylbelægninger i høj kvalitet fra førende producenter, - hvilket sikre et holdbart 
gulv der er let at vedligeholde, skridsikkert og ikke mindst nemt at rengøre.
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http://hph-e.dk/vinylgulve-til-erhverv-og-private/
http://hph-e.dk/polyuretan-gulve/
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TRÆGULVE

BEHANDLING AF  TRÆGULVE 
Et massivt trægulv er en slidstærk og smuk gulvløsning der 
med denne rette pleje og vedligeholdelse holder sig 
smukt i mange år.  
HPH tilbyder slibning og efterbehandling af alle typer 
massive trægulve både i erhvervslokaler som hos private.

WEB

Vi tilbyder gulvslibning og efterfølgende overfladebehandling. 
Den korrekte efterbehandling af et trægulv er vigtig for at sikre gulvet en flot overflade med  
lang levetid og nem vedligeholdelse. 
En overfladebehandling med lud, vandlak eller olie (fås i flere farver) er det mest anvendte,  
men vi kan også tilbyde at male gulvet med en slidstærk maling i lige den farve du ønsker.

GULVSLIBNING & EFTERBEHANDLING.

http://hph-e.dk/traegulve-behandling/
http://hph-e.dk/traegulve-behandling/


Hos H. Palle Hansen’s Eftf. anvender vi den nyeste teknik og markedets bedste slibe- og 
poleringsmaskiner fra HTC, hvilket betyder at gulvet får en helt plan overflade, der med den 
rigtige efterbehandling sikre et slidstærkt og robust gulv, som er nemt at vedligeholde og med 
garanti for lang levetid.

Kontakt os gerne for en “gulvsnak” eller blot et uforpligtende tilbud 
på et nyt gulv eller en maleropgave:  

      43 73 36 04            info@hph-e.dk 
På vores hjemmeside, www.hph-e.dk finder du mere information og referencer af vores 
forskellige malerarbejder og gulvprojekter.
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SLIBNING AF BETON-  & NATURSTENSGULVE
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