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MÅLERI

GOLV

KAKEL & KLINKERS

FÖNSTERRENOVERING

Hemmamodellen
– som renoveringar
ska fungera.
TM

Det ska kännas tryggt, enkelt och trevligt att anlita en hantverkare. Framförallt
ska man som kund känna att man får en bra helhetsbild över projektet och att
slutresultatet överensstämmer med förväntningarna man hade innan. För att nå
upp till dessa punkter har vi tagit fram ett koncept som vi kallar för Hemmamodellen.
Modellen består av 5 enkla steg som ser till att du som kund kan känna att det
var rätt beslut att anlita oss.
Alla fem steg genomsyras av fem nyckelord.

Bemötande
Våra medarbetare uppträder alltid artigt och korrekt. Vi lyssnar och
diskuterar det kommande uppdraget på ett sätt som du förstår.

Trygghet
Du som anlitar Miljönären ska känna att du får kontakt med yrkesfolk
av toppklass.

Kvalitet
Våra medarbetare känner stolthet för yrket där kvalité är lika med
gott uppförande och att uppfylla kundens förväntningar.

Ekonomi
En kombination av Rot-avdrag och effektivt arbete gör att vi kan
presentera prisvärda offerter.

Glädje
Glädje hos dig som kund över att få en renoverad och vackrare bostad.
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Vi kan ytskikt.
Från golv till tak.
Miljönären kan hjälpa dig med alla ytskikt, från golv till tak. Vi utför arbeten
inom måleri, fönsterrenovering, golvläggning, kakel och klinkers. Detta
tillsammans med Hemmamodellen ger dig en helhetslösning med många
fördelar. Att samköra flera renoveringsprojekt är en ekonomiskt bra affär.
Dessutom ser vi alltid till att du har en och samma kontaktperson.

En kontakt

Helhetslösning

Pris

Du som kund har endast
kontakt med en leverantör
genom hela din
renovering.

Miljönären arbetar med
alla typer av ytskikt,
från golv till tak.

Samordning mellan våra
hantverkare ger en bra
prisbild för dig som kund.
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KAKEL & KLINKERS

PLÅTTAKSRENOVERING
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• Hetvattenblästring med
högtrycksaggregat
• Högkvalitativa
färgsystem

Hall
Kök
Våtrum
Badrum
Tvättstuga mm.

INVÄNDIG MÅLNING
OCH TAPETSERING

•
•
•
•
•

Väggar
Tak
Snickerier
Trappor
Våtrum mm.

FÖNSTERRENOVERING

•
•
•
•
•

Utbyte av skadat trä
Omkittning
Montering av tilläggsruta
Tätningslister
Målning in-, ut- och
mellansidor mm.

GOLV

UTVÄNDIG MÅLNING
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•

Våtrum,
Tvättstuga
Badrum
Parkett
Matta
Golvslipning mm.

Fasad i alla olika material
Dörrar
Foder
Plåttak
Fönster
Sockel mm.

Se aktuella prisexempel och fyll i vår checklista på www.miljonaren.se
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Hemmamodellen

TM

Förutom ett väl utfört arbete som du känner dig nöjd
med, är det viktigt för oss att du upplever ett proffsigt
och trevligt bemötande. Vår HemmamodellTM består av
5 steg som både säkerställer ett väl utfört jobb och
en enkel och trevlig process.

1

Hembesök

2

Offert

En av våra medarbetare kommer hem till dig på ett
kostnadsfritt hembesök. Vi lyssnar på dina önskemål
och presenterar förslag på lösningar.

Vi gör en kalkyl på uppdraget och återkommer
med en detaljerad offert.

GlömOTinte Rget!
avdra

3

Planering

4

Genomförande

5

Här tar vi beslut om uppdraget. Vi kommer överens om hur
uppdraget ska genomföras. När du anlitar Miljönären har du
alltid en kontaktperson under hela uppdraget.

Under arbetsgången har vi alltid en dialog med dig som kund
om hur arbetet fortlöper och vad vi arbetar med. Lämnar vår
medarbetare arbetsplatsen för en stund, informeras alltid du som
kund. Allt för att undvika missförstånd kring tid och arbetsgång.

Avlämning
När arbetet är klart lämnar vi, om så önskas, skötselråd och
dokumentation. Inom måleri är vi anslutna till ”Nöjd-kund-garanti”.
Vi är dessutom certifierade enligt GVK (Golvbranschens våtrumskontroll), MVK (Måleribranschens våtrumskontroll samt BBV
(Byggkeramikrådets branschregler för våtrum enligt BKR).

MÅLE RI

Ett lyft för hemmet
Det är mycket att tänka på när man ska måla eller tapetsera
i en bostad. Vad behövs för underarbete? Behövs befintligt
ytskikt tas bort? Val av kulör? Detta är bara några av många
saker som ska kontrolleras och bestämmas.
Vi på Miljönären har erfarenheten och kunskapen att leda dig fram till de
rätta besluten. För att verkligen få en vacker slutfinish är det viktigt att
tänka på är de små detaljerna som finns i en bostad, målning socklar,
foder och karmar är några exempel.

Hel målning
ANDERS,
ERFAREN MÅLARE
SOM KAN KOMMA
HEM TILL DIG.

En hel målning är en omfattande
renovering där det är viktigt
att göra rätt från början. Vi på
Miljönären vet hur man på bästa
sätt planerar och genomför
ett sådant projekt.

Socklar/Foder/Karmar
Detta är detaljer som är
viktiga för helheten och inte
får glömmas bort.

Tak och väggar
Tak och väggmålning är en
konst. Här handlar det om
att skapa en jämn och fin yta.
Hemligheten är bra underarbete med rätt material.

GOLV

Golv för alla
önskemål
Golvet kan förändra karaktären i vilket rum som
helst. Miljönärens golvavdelning, med kunniga
golvläggare, ser till att förverkliga dina idéer
gällande alla typer av golv och golvmattor.
Vi erbjuder också tjänster som att slipa trägolv och lägga golv med
krav på extra stor slitagestyrka. Golv och väggar i våtutrymmen är
också en naturlig del inom vårt kompetensområde. GVK-certifiering
är självklarhet för oss.
Kontakta oss för mer information om materialval, färger, mönster
och form. Vi ser till att förverkliga dina idéer!

VÅ R A C E R T I F I K AT

FÖNS TE RRE NOVE RING

Spara pengar genom
att renovera fönstren.
Gamla slitna fönster bidrar till ökade uppvärmningskostnader, men att byta till nya fönster är en kostsam
historia. Genom att rusta upp dina fönster kan du
dock uppnå likvärdigt resultat som att köpa nya.
Med renoverade fönster kan du
både bevara husets karaktär och
spara pengar.

transporteras fönstren tillbaka
och monteras på huset.
Arbetet kan utföras året
om och du som boende
kan bo kvar i bostaden
oavsett väderlek och
temperatur.

Miljönären har yrkesskickliga hantverkare som har specialkunskaper
inom fönsterrenovering.
Vi monterar först ned de gamla
fönsterbågarna och transporterar
dem till vår fönsterverkstad. Där
byter vi tätningslister, kittar om
fönstren, målar dem och byter
glas vid behov. Vi kan, om så
önskas, byta till energiglas. Därefter

Kontakta oss
för mer information om hur
du på bästa sätt
kan renovera dina
gamla fönster.

TRE SKÄL ATT RENOVERA DINA FÖNSTER:

1. Energibesparing
Här har du en miljömässig
och ekonomisk fördel. Ett
nyrenoverat fönster sparar
mycket energi. Här finns också
möjlighet lägga till energiglas,
som ger ytterligare
energibesparing.

2. Pris
Att renovera kostar i regel
bara en tredjedel av att köpa
nya fönster.

3. Bevara husets själ
Man brukar säga att fönster
är husets ögon. Bevara husets
själ genom att sätta
tillbaka de ursprungliga
fönstren i nyskick.

TVÅ AV VÅRA FÖNSTERRENOVERARE, JOAKIM
OCH THOMAS.

KAK E L

&
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Material med
många fördelar
Många satsar på kakel och klinker i sitt badrum,
hall eller våtrum. Möjligheterna när det kommer
till material, färger och form är nästan oändliga.
Miljönären har en speciell avdelning för det här området där vi
självklart hjälper dig med plattstättningen men även rådgivning
gällande material, färger och form. Miljönären är ett certifierat
våtrumsföretag enligt Byggkeramikrådets branschregler för
våtrum (BBV).

J O A K I M , P L AT T S ÄT TA R E
PÅ M I L J Ö N Ä R E N .

VÅ R A C E R T I F I K AT

Investera
i tid. Anlita
Miljönären.
I dag är tid en bristvara. Vardagarna går fort och
är innehållsrika. När det blir aktuellt att måla om,
tapetsera och kanske byta golv kan första tanken
vara att göra det själv, trots att timmarna på dagarna knappt räcker till.
Miljönärens Hemmamodell gör renoveringen
enklare. Våra yrkesskickliga hantverkare inom
måleri, fönsterrenovering, golvläggning samt
kakel och klinkers gör att renoveringen både
blir effektiv och väl utförd. Här pratar vi kvalitet!
• Du slipper leva i ett renoveringsstök
under en längre tid.
• Våra medarbetare arbetar hos dig på dagarna
när du är på jobbet eller skolan. Bekvämt.
• Vi garanterar ett väl utfört arbete.
• En bra ekonomisk investering.

LISA HJÄLPER GÄRNA TILL OM
DIN TID INTE RÄCKER TILL.

Här
finns
vi Miljönären
Här
finns

DALARNA
Mora
Rättvik
Falun
Borlänge
Ludvika

Avesta

VÄRMLAND
Karlstad

NÄRKE
Kristinehamn
Örebro

AVESTA
Modellvägen 8
774 41 AVESTA

BORLÄNGE
Projektgatan 2
781 70 BORLÄNGE

FALUN
Matsarvsvägen 2
791 77 FALUN

KARLSTAD
Bromsgatan 4 A
653 41 KARLSTAD

LUDVIKA
Målarvägen 1
771 54 LUDVIKA

MORA
Skålmyrsvägen 44
792 50 MORA

RÄTTVIK
Gjutarvägen 4
795 32 RÄTTVIK

ÖREBRO
Nastagatan 15
702 27 ÖREBRO

KRISTINEHAMN
Tredje industrigatan 2
681 30 KRISTINEHAMN

010 -178 71 00 | www.miljonaren.se

Följ oss på Facebook & Instagram!

@facebook.com/miljonaren

@Miljonaren_ytskikt

www.miljonaren.se

