
Tips för att minska lukten från ditt gymgolv

Vi vill försäkra dig om att alla våra golv håller högsta kvalitet och att vi endast samarbetar med 
välrenommerade och beprövade leverantörer. Även vårt billigaste golv uppfyller våra höga krav på 
kvalitet och säkerhet och är helt ofarligt att använda.

Vårt mest prisvärda golv tillverkas av en fabrik som har över 20 års erfarenhet inom branschen. Deras Vårt mest prisvärda golv tillverkas av en fabrik som har över 20 års erfarenhet inom branschen. Deras 
största marknad är golv för lekplatser, vilket innebär att deras produkter alltid måste uppfylla de 
striktaste säkerhetskraven. Du kan själv ta del av deras "Declaration of Conformity", ett testdokument 
som verifierar att golvet uppfyller dessa höga krav. Dokumentet finns tillgängligt som en pdf-fil på 
produktsidan för gymgolv med artikelnummer 454545.

Vårt andra egentillverkade golv, Safefloor, har dessutom en CE-märkning och har artikelnummer Vårt andra egentillverkade golv, Safefloor, har dessutom en CE-märkning och har artikelnummer 
FB1010153. Denna märkning visar att golvet uppfyller EU:s grundläggande hälso-, säkerhets- och 
miljökrav. Båda våra golvalternativ lämpar sig för professionellt användande och ger dig som kund 
trygghet och kvalitet.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Vi är här för att hjälpa dig!

Vänliga hälsningar, HEfitness

1. Ventilation: Se till att utrymmet där golvet är 
installerat är väl ventilerat. Öppna fönster och dörrar för 
att låta frisk luft komma in och cirkulera.

2. Rengöring: Rengör golvet noggrant med en mild 
rengöringslösning och vatten. Följ tillverkarens 
anvisningar för rengöring av golvet. Torka av golvet 
ordentligt efter rengöring.

3. Bakpulver: Strö bakpulver över golvet och låt det 3. Bakpulver: Strö bakpulver över golvet och låt det 
sitta över natten. Dammsug sedan bort bakpulvret, 
vilket kan hjälpa till att absorbera lukten.

4. Aktivt kol: Placera några påsar med aktivt kol runt 
utrymmet för att hjälpa till att neutralisera lukten. Du 
kan hitta aktivt kol på de flesta järnaffärer eller online.


