
SANPRO

- ett företag i Climat80-Gruppen

Förstklassig betong- 
slipning som gör skillnad 

Tjänster/produkter
Betong- och golvslipning
• HTC Superfloor™
• Slipning av granit, marmor,   
kalksten m.m.

Få Superfloor med Sanpro
Sanpro, ingår i Climat80-Gruppen, 
och utför professionell betongslipning 
från grövre sliparbeten eller ytavjäm-
ningar till betonggolv med sammets-
len diamantlyster. Sanpro är HTC-cer-
tifierade vilket krävs för marknadens 
mest välutvecklade slipmetod HTC. 
Metoden kan utföras i de flesta mil-
jöer och ger mycket god golvekonomi 
och är helt miljöanpassad. 
HTC Superfloor™ är Sanpros pre-
miumprodukt. Resultatet blir ett         
betonggolv med blankare och star-
kare yta än något annat betonggolv. 
Det medför enklare underhåll, längre 
livslängd, jämnare yta, god ljusreflek-
tion och mindre miljöpåverkan. Helt 
enkelt en bättre arbetsmiljö. 

Golv som blir nya
Sanpro utför även renovering/slipning 
av granit-, marmor-, kalkstens-, teraz-
zo- och ädelträträgolv med tekniken 
HTC Superfloor™. 
Betong- och golvslipning utför 
Sanpro åt främst entrepenad- och in-
dustriföretag, offentliga verksamheter 
samt fastighetsägare och fastighets-
förvaltare.

Med från början
Du får hjälp med både konsultation 
och beräkningar inför varje projekt 
och vi är gärna med redan på plane-
ringsstadiet. På Sanpro är vi ett 20-tal 
personer och har hela Sverige som 
vårt arbetsfält.
Kontor i Malmö med jourtjänst dygnet 
runt, årets alla dagar. Uppdrag utförs 
över hela Sverige. 

Kvalitets- och miljöledning
Sanpro är Kvalité och miljö certifie-
rade enligt ISO 9001:2008 och ISO 
14001:2004 samt arbetsmiljö certifie-
rade enligt OHSAS 18001-2007.
Företaget jobbar hela tiden med 
kvalité och miljöstyrning för att uppnå 
bästa resultat.

Till exempel ger vi svårstädade verk-
stadsgolv en stenhård yta som är mycket 
lätt att hålla ren. I källare och garage ger 
diamantslipning och efterbehandling ett 
fullgott skydd mot golvfukt. 

Våra golv tål att synas och de tål att 
köras på också. Trots tuff behandling hål-
ler golven en yta som är både snygg och 
enkel att hålla ren.
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Sanpro slipar betonggolv i alla sorters bostads-, kontors- och industrimiljöer. Vi är 
HTC-certifierade och vår främsta produkt är HTC-Superfloor™.

HTC Superfloor™ är ett betonggolv som slipats och polerats med diamantverktyg.  
När vi gör ett HTC Superfloor passerar betonggolvet fyra olika faser, med totalt sju olika 
diamantslipningar. Slipverktygen består av miljarder diamanter som bearbetar golvet 
till finare och finare kornstorlekar för varje nivå. Under resans gång genomgår golvet 
alltifrån grovslipning och förädling till impregnering och polering.

På Sanpro slipar vi inte bara betong med 
Superfloor-teknik, vi hjälper dig oavsett 
vilket slutresultat du är ute efter. Kanske 
söker du en lägre blankgrad, eller en matt 
yta? 
Möjligheterna är många och vi utför även 
grövre sliparbeten som ytavjämningar.

24 timmars jour årets alla dagar. Ring oss på telefon 040-689 14 10
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För mer information – kontakta Sanpro: 

Postadress
Box 15071
200 31 Malmö

Malmö
Vevaxelgatan 9
040-689 14 10

www.sanpro.se
info@sanpro.se

Climat80-Gruppen - 
Öresundsregionens största privat-
ägda helhetsleverantör av inne- 
klimat. Tillsammans med övriga  
bolag inom Climat80-Gruppen 
erbjuder man helhetslösningar som 
samverkar för din fastighets bästa. 

Läs mer om vad gruppen kan   
erbjuda på www.climat80.se


