Certifierad Weber Golventreprenör
Viktiga samarbetspartners för att säkerställa ett högkvalitativt
och professionellt arbetsutförande.

Weber – en erfaren och kompetent
samarbetspartner
Weber – ett varumärke som i Sverige marknadsförs
av Saint-Gobain Byggprodukter AB. Weber utvecklar,
tillverkar och marknadsför produkter och system för
bygg och anläggning inom områdena mur och puts,
golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca
lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.
Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår
i den franska Saint-Gobain-koncernen.
100 miljoner m2 erfarenhet på cementbaserade golvprodukter

Weber Floor är ett helhetskoncept som omfattar allt
från leverans och maskinsystem genom Certifierade
Weber Golventreprenörer, formgivning och funktionella lösningar till kundutbildning, support och med
fokus på kvalitet och miljö.
Baserat på 30 års erfarenhet och ett kontinuerligt
utvecklingsarbete när det gäller golvavjämning arbetar
Weber aktivt vidare för att vara den ledande funktionsleverantören. Med sofistikerade funktionslösningar,
t ex ljudisolerande golv, kombinerar Weber erfarenhet
och teknisk kompetens med kvalitet och ansvar.

Webers cementbundna golvavjämningsmassor har en
ledande position på marknaden och har vunnit internationella framgångar genom förnämliga egenskaper
och god ekonomi.
Hög kvalitet och unik bredd kännetecknar vårt sortiment, som omfattar alltifrån handspackel till avancerade pumpsystem för stora ytor. Från golv i bostäder
till industrier och marina applikationer. Produkternas
miljöegenskaper är viktiga med bla fuktstabilitet och
låga emissionsvärden.
Weber som Funktionsleverantör
står för säkerhet och kvalitet:
Funktionslösningar
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Vad innebär CWG?

CWG – Certifierade Weber Golventreprenörer är viktiga samarbetspartners för att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande. Certifierade
Golventreprenörer har genomgått en speciell utbildning
i vår regi. Alla arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram.
Utförandet av mer avancerade lösningar och funktioner anförtror vi åt våra certifierade entreprenörer för att
vara säkra på bästa möjliga slutresultat.
Certifierade Weber Golventreprenörer
finns inom följande områden:
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Konceptgolv.
Kommersiella golv.
Funktionslösningar.
Industrigolv.
Marina golv.

För att kunna bli Certifierad Weber Golventreprenör
måste bla krav inom följande områden uppfyllas:
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Företagets organisation och ekonomi samt att företaget har egen kvalitets- och miljöpolicy.
Att CWG utför golvavjämningsarbeten regelbundet.
Deltagande i informationsträffar med Weber.
Har genomgått CWG-utbildning och att CWGutbildad personal måste medverka på golvavjämningsarbeten.
Följa Webers riktlinjer för kvalitetssäkring och ha
tillgång till utrustning för att kunna genomföra egenkontroller.

CWG-utbildningen omfattar två heldagar och avslutas
med skriftlig tentamen.
Även Weber har inom ramen för samarbetet med
CWG ett antal skyldigheter, Weber ska:
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Hålla utbildningar och anordna informationsträffar
för CWG.
Sprida bästa praxis och nyttiga erfarenheter.
Hålla CWG uppdaterade om Webers produkter
och lösningar.
Informera om marknadens krav, lagar och regler
som påverkar Webers produkter och lösningar.

Certifierade Weber Golventreprenörer finns över hela
landet. Se hela listan på vår webbplats: www.weber.se
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber som leverantörsföretag stödjer Auktoriserat Golvföretag.
Golvbranschen, GBR ansvarar för auktorisationen. Läs mer på www.auktorisation.se
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