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VÄLKOMMEN TILL FLOWCRETE - 
      for the world 
            at your feet

Enastående design, teknisk support och professionell rådgivning är kärnan i 
Flowcretes filosofi. Detta genomsyrar hela processen, från första kontakt  

till färdig installation. Vår globala framgång drivs av vårt engagemang  
för produktkvalité, service och vår kompetenta personal.

Med tillverkningenheter runt om i Europa, Amerika, Asien och Afrika 
är Flowcrete världens ledande tillverkare av fogfria golvbeläggningar 

med support och service på de lokala marknaderna. Den svenska 
produktionen är förlagd i Perstorp med ursprung i Perstorp AB och 
vi har tillverkat golvbeläggningar sedan 1968.

Flowcrete arbetar med ett stort nätverk av utbildade och  
kvalificerade golventreprenörer, som säkerställer att  
ditt golvprojekt är i trygga händer.             

Peckham Estate, UK.

En bostadsmiljö måste klara ett stort dagligt slitage 
och samtidigt behålla ett stilfullt utseende som tilltalar 

bostadsinnehavarna. Golvytorna ska inte bara var 
estetiskt tilltalande utan även lättstädade och 

ekonomiska ur ett långsiktigt perspektiv.

Flowcrete har över 35 års erfarenhet av att 
leverera attraktiva och hållbara golvlösningar  

för flerbostadshus.

Vår erfarenhet tillsammans med passionen till att 
leverera rätt lösning för rätt miljö, har har under åren 
hjälpt många fastighetsägare hitta golvlösningar 
anpassade just efter deras specifika behov.

Mlyn Lofts, Poland.
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Stretford House, UK.

FLOWCRETE  
   valet för moderna miljöer

I en bostadsmiljö finns ett flertal områden som kräver olika typer av 
golvbeläggningar med skilda egenskaper. Flowcrete har ett brett 

produktsortiment med golvsystem för allt från entréer, tvättstugor och 
källargångar till parkeringsgarage, trapphus och miljörum.

Stilfulla, trygga och hållbara - fördelarna med Flowcretes breda 
produktportfölj gör oss till ett tilltalande val som leverantör av 
golvlösningar för bostadsmiljöer.
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Flowcrete 
erbjuder ett stort 

sortiment av dekorativa 
golvbeläggningar som är 

lämpliga för andra miljöer. 
Vill du veta mer? Besök 

oss på nätet.  
www.flowcrete.se

BOSTADSMILJÖ
flerbostadshus
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FLOWCRETE  
   valet för moderna miljöer
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Balkonger och loftgångar 
Med konstant påverkan från gångtrafik och stora 

temperaturskillnader, ställs höga krav på en beläggning för  
balkonger och loftgångar. Eftersom dessa ytor ligger i  

anslutning till bostaden måste golven trots den påfrestande 
 miljön även klara att hålla en hög finish, för att leva  

upp till bostadsinnehavarens krav.

•Flowfast Terrozzo   •Duracon BC    •Duracon TR

Källarutrymmen och förråd
Källarutrymmen och förråd i större fastigheter  

utsätts för ett kontinuerligt slitage i form av  
gångtrafik och tillskjutande fukt. Obehandlade  

källargångar medför dammbildning och försvårar  
städarbetet. En fogfri beläggning har hög slitstyrka  

och ljusar upp mörka utrymmen.  

•Peran STB Compact   •Flowseal EPW   •Duracon TR   •Perginol

Tvättstugor
En ljus och ren tvättstuga är idag ett krav från  

bostadsinnehavarna. Med en fogfri beläggning  
fås en slät vattentät yta som är lätt att rengöra.  

Den skyddar även underliggande betong från  
påverkan av de kemikalier som kan förekomma  

i en tvättstuga.

•Peran STB Compact   •Flowseal EPW   •Duracon TR   •Perginol

Miljörum
I miljörum är hygien en viktig faktor. Matrester  
och andra hushållssopor bildar tillsammans en  

aggressiv miljö som angriper betongen. En  
fogfri beläggning skyddar underliggande betong  

samtidigt som den ökar städbarheten avsevärt  
och motverkar bakterietillväxt.

•Flowseal EPW   •Duracon TR   •Duracon BC

Parkeringsgarage
Parkeringsytor är starkt utsatta för föroreningar i form  

av salter, men även väderförhållanden. En fogfri  
beläggning ger ett långvarigt skydd till underliggande  

betong och armering. Även ett attraktivt utseende  
som skapar en tryggare miljö för bostadsinnehavarna  

uppnås genom att välja en ljus kulör. 

•Deckshield

Trapphus
Trapphus utsätts dagligen för stor belastning av  

nötande gångtrafik, väta och smuts. Bostadsinnehavarna  
ställer även höga krav på renlighet och finish i  

gemensamma utrymmen. En golvbeläggning i denna  
miljö måste vara nötningstålig och även klara att  

bibehålla sitt utseende under lång tid. 

•Duracon TR   •Mondéco   •Flowfast Terrosso
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Golvsystem

GOLVLÖSNINGAR för flerbostadshus

Grey 7120 7/8

Duracon BC

Duracon BC är en snabbhärdande 
golvbeläggning med förstklassigt 

halkskydd som kan anpassas efter 
behov. Samma dag som applicering 

slutförs kan golvytan beträdas. 
Duracon BC kan fås i ett stort 

antal kulörer och ger ett attraktivt 
utseende i miljöer med lätt till 

medeltung belastning.

Duracon TR 

Duracon TR är en snabbhärdande 
slät golvbeläggning med ett brett 

användningsområde. Samma dag 
som applicering slutförs kan golvytan 

beträdas. Beläggningen är slitstark 
och ger en lättstädad yta. Duracon 

TR kan fås i ett stort antal kulörer och 
ger ett attraktivt utseende i miljöer 
med lätt till medeltung belastning.

Deckshield

Deckshield är en spricköverbryggande 
flexibel beläggning för  

parkeringsytor. Beläggningen  
ljusar upp och ger en säker miljö. 

Deckshield är även vattentät, 
kemikalieresistent och ger ett gott skydd 

mot nedträngande föroreningar som 
skadar underliggande konstruktion.

Peran STB Compact 

Peran STC Compact är en 
golvbeläggning med brett 

användningsområde. Ett stort urval av 
kulörer ger goda variationsmöjligheter 

och ett attraktivt utseende som  
ljusar upp mörka utrymmen. 

Beläggningen är slitstark och ger en 
lättstädad yta med lång livslängd.

Blue 5200/7200

Green 5300/7300

Tile Red
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Flowfast Terrosso

Flowfast Terrosso är en  
snabbhärdande flingbeläggning. 
Samma dag som applicering  
slutförs kan golvytan beträdas. 
Beläggningen ger en slät och  
lättstädad yta med stor 
variationsmöjlighet tack vare  
ett brett urval av flingor.

Golvsystem
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GOLVLÖSNINGAR för flerbostadshus
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Flowseal EPW

Flowseal EPW är en  
tvåkomponents epoximålning  
med en blank yta. Flowseal EPW  
är anpassad för torra miljöer  
med lätt belastning. Tack vare att 
Flowseal EPW är diffusionsöppen  
kan den användas i miljöer  
med underskjutande fukt.

Mondéco

Mondéco är en terrazzobeläggning 
anpassad för ytor med hög  
gångtrafik. Mondéco har ett 
attraktivt utseende med stor 
variationsmöjlighet tack vare  
ett brett sortiment av kulörer  
och ballast. Beläggningen är  
lättskött och bibehåller sin  
finish under lång tid.

Perginol 

Perginol är en dekorativ 
flingbeläggning som ger en  
lättskött golvyta i miljöer med  
lätt till medeltung belastning.  
Med ett brett urval av flingor  
ger beläggningen ett stort utrymme  
för kreativ design. Perginol finns  
även som väggbehandling för ytor  
som kräver ökad städbarhet.

FC #5533 [Sweden] Residential Brochure [February 2015] AW.indd   7 16/02/2015   16:08



www.flowcrete.se

*Whilst every care has been taken to ensure that the information included in this document was accurate at the time of printing, Flowcrete reserve the right to change product specifications at 
any time without prior notice. The photographs and colours reproduced in this publication are within the constraints of the printing process and are not to be used for matching purposes. All 
photographs are used for approximate representation only and may not show the actual products on offer. E&OE. 

Flowcrete Group

Flowcrete Group Ltd is the world’s leading specialist  
in seamless resin flooring, screeds and other coating 
technologies, with operations across five continents. 

Flowcrete Europe

Baltic States +37 1 2864 4666 latvia@flowcrete.com

Bulgaria +359 898 61 58 31 bulgaria@flowcrete.com

Denmark +46 435 40 01 10 denmark@flowcrete.com

France +33 1 60 61 74 42 france@flowcrete.com

Germany +49 6119 016645 germany@flowcrete.com

Italy +39 339 4853258 italy@flowcrete.com

Norway +47 64 86 08 30 norway@flowcrete.com

Poland +48 22 879 89 07 poland@flowcrete.com

Romania +40 37 400 80 78 romania@flowcrete.com

Russia +7 495 645 83 18 rus@flowcrete.com

Spain +34 937 07 0872 spain@flowcrete.com

Sweden +46 435 40 01 10 sweden@flowcrete.com

Turkey +90 532 416 66 52 turkey@flowcrete.com

UK +44 1270 753 000 uk@flowcrete.com

Flowcrete International

Australia +61 7 3205 7115 australia@flowcrete.com

China +86 10 8472 1912 china@flowcrete.com

Hong Kong +852 2795 0478 hongkong@flowcrete.com

India +91 44 4202 9831 india@flowcrete.com

Indonesia +62 21 252 3201 indonesia@flowcrete.com

Malaysia +60 3 6277 9575 malaysia@flowcrete.com

Philippines +63 917 514 2696 philippines@flowcrete.com

Singapore +65 6848 7166 singapore@flowcrete.com

South Africa +27 31 461 3411 southafrica@flowcrete.com

Thailand +66 2539 3424 thailand@flowcrete.com

UAE +971 4 886 4728 uae@flowcrete.com 

Vietnam +84 8 3821 6561 vietnam@flowcrete.com 

Flowcrete Americas

Brazil +55 11 3230 1107 brazil@flowcrete.com

Canada +1 800 218 1850 canada@flowcrete.com

Chile +56 2 2938 1962 chile@flowcrete.com

Colombia +57 1 381 9254 colombia@flowcrete.com

Mexico +01 800 099 0468 mexico@flowcrete.com

USA +1 936 539 6700 usa@flowcrete.com
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