DIN PROFESJONELLE GULVLEGGER

SPESIALISTER PÅ GULV
Siden etableringen av ISSAS i 1996, har virksomheten vokst
betydelig, og har med tiden utviklet seg til å bli en av Norges
aller fremste spesialister på gulv.
Vi leverer gulv til alle typer bygg, som blant annet butikker,
kontorbygg og næringslokaler.
Vårt firma er en familie-gulvleggerbedrift med lang erfaring, mye
kunnskap og kjærlighet for vårt fagfelt.
Nøkkelen til vår vekst er vår solide kompetanse. Vi mener at vår
viktigste ressurs er våre medarbeidere, som har opptil 45 års
erfaring fra bransjen.

Samtidig er vi veldig glad i utfordringer som gjerne krever smarte
og effektive løsninger, for der er vi best i klassen!
Vårt hovedfokus er fornøyde kunder, og vi med våre dyktige
fagfolk, riktig metoder og gode løsninger – Så sikrer vi deg som
kunde, den beste service på markedet!
Vi jobber over hele Norge, og har i tillegg vært engasjert i ulike
prosjekter i andre skandinaviske land og Europa forøvrig. Vårt
mål er hele tiden å bli enda bedre på levering og montering av
alle typer gulv.

Vi har i over 40 år levert kvalitetsvarer til den norske byggenæringen

Profiler • Matter • Universell utforming
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Nordbyveien 96, 1406 Ski • Tlf. 24 03 26 90
E-post: follo@moller.no
www.mollerbil.no/follo
www.fagprofil.no

KUN DET BESTE ER GODT NOK
Vi utfører alt fra spesielle designgulv til tradisjonelle
gulvbelegg, tepper, teppefliser og flytesparkling.
Vi selger gulv og utfører tjenester innenfor dette, men jobber
også tett med gode samarbeidspartnere og har gjennom disse
gode avtaler på produkter og på utførelser av andre tjenester.

GULV
Interiørservice Selstad tilbyr et bredt utvalg av gulv til sine kunder
og kan ta alt fra prosjektering, oppbygging og utbedringer til
ferdig lagt gulv. Fjerning og stripping av gulv, flytesparkling og
flekksparkelarbeider, skinner, lister m.m. Ønsker du kun gulv,
ordner vi det også.

VÅRE TJENESTER

NOEN AV GULVPRODUKTENE VI KAN TILBY

• Salg og utførelse av gulv og tepper
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• Undergulv og flytesparkling
• Universal utforming
• Vedlikehold og rengjøring
• Riving/stripping av gulv
• Vannskader, slitasje og reparasjoner

Designgulv (vinylstaver/fliser)
Klikkvinyl (staver & flis)
Looselay vinyl (løstliggende gulv)
Teppefliser
Vegg-til-vegg tepper
Banevinyl (Vinyl på rull)
Linoleum
Gummi
Bolon (vevet vinyl)

MILJØ OG BÆREKRAFT
– VÅRT FELLES ANSVAR!
Interiørservice Selstad AS forplikter seg til
kontinuerlig forbedre vårt miljøsystem og
forebygge all forurensing. Vi ønsker å legge
igjen så lite spor av vår virksomhet som
overhodet mulig. Derfor har vi et stort fokus
på å begrense negativ påvirkning fra våre
aktiviteter til nærmiljøet og naturen.
Vi ønsker å påvirke våre kunder og
leverandører med vår miljøkompetanse,
og slik øke generell kompetanse rundt
miljøspørsmål og bærekraft. Vi kan ikke
bekjempe skaden industri og produksjon
gjør på naturen rundt oss, men vi ønsker å
stå i spissen med vår innsats for miljøet og
håper flere følger i våre spor – for en trygg
fremtid for de som kommer etter oss!

KONTAKT OSS
Interiørservice Selstad AS
Kveldroveien 1
1407 VINTERBRO
Tlf. 66963500
post@issas.no

Frihet til å designe.
Amtico Signature har et bredt utvalg av produkter, paletter og mønstre for å gi gulvets visjon liv.
Finn ut mer på amtico.com
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