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Flottegulve.dk vil gerne 
hjælpe boligfolket med  
at skille sig ud

Af Peter Jessen
redaktion@herningbladet.dk

GULVE - Det er in at indrette sig indi-
viduelt. Folk vil gerne skille sig lidt ud 
i dag, ikke mindst når det gælder bolig-
indretning. Og det kan man i høj grad 
gøre ved valget af  gulve, som udgør 
en altdominerende del af  boligen! siger 
Tommy Oversø.

- Det er dét, vi gerne vil hjælpe med 
ved hele tiden at kunne vise nye ideer, 
nye trends, nye gulv-materialer - og ny 
brug af  materialerne.

Tommy Oversø driver gulvforretnin-
gen flottegulve.dk. på Neptunvej i Ikast.

Lige inden for indgangsdøren præsen-
teres kunderne for de mange forskellige 
valgmuligheder inden for trægulve.

- Trægulve er stadig meget populære. 
Og plankerne skal helst være brede og i 
lyst træ, siger Tommy Oversø. I forret-
ningen har man selvfølgelig det hele, fra 
de billigste til de dyreste  tykke brædder 
i ædelt træ og i op til otte meters længde.

En del kunder sværmer for »skibs-
planker«, hvor der mellem gulvplankerne 
lægges en sort gummifuge.

- Normalt er sortimentet af  »skibsplan-
ker« ret lille, men vi har udviklet vores 
eget system, så vi kan tilbyde samtlige 
gulvplanker som »skibsplanker«. Vi har 
nemlig en aftale med en lokal snedker-
mester, som fræser renderne ud til gum-
mifugen, fortæller Tommy Oversø.

Det, der ligner
Træ er altså stadig højt i kurs. Alligevel 
beslutter et stigende antal kunder sig for 
et gulv, som ligner træ til forveksling, 
men er af  laminat, bestående af  hårdt-
presset HDF-plade belagt med et natur-
tro træprint og en transparant slidfilm. 
Sådan et gulv er velegnet mange steder 
- i forretninger, kontorer eller boliger til 
børnefamilier.

- Det er med livsgaranti mod solbleg-
ning, rødvinspletter og stilethæle. I dag 
er det ok at bruge nogle materialer, som 

ligner noget, de ikke er, siger Tommy 
Oversø. Også klinker kan fås med træ-
look, så man nu kan få »træ« på gulv og 
væg helt ind i brusekabinen. Eller, som en 
polsk kunde har ønsket det: et flot »træg-
ulv« omkring swimmingpoolen. 

Tæpper, både faste og løse og med eller 
uden individuelle print, fører forretnin-

gen også, ligesom man har diverse former 
for vinyl - eksempelvis »forklædt« som 
træplanker, men bløde og varme at gå på.

Ud i ét
Fra blødt skifter vi til de hårde underlag 
- som keramikfliser, der ikke skal lægges 
i en klæbemasse, men som et flydende 
gulv, holdt sammen af  afstandsfuger, 
som trykkes ind i render i siden af  fli-
serne. Det gør det til et overskueligt pro-
jekt selv at lægge fliser i bryggerset.

Gulvet kan gøre vores  bolig unik

Gulvet i mødelokalet er »ført op ad 
væggen«, så gulv og væg går ud i ét.

Bethaniagade 1E · 7400 Herning · Tlf. 50 48 03 33
mail@klinikresonans.dk · www.klinikresonans.dk

Har du slidgigt, leddegigt eller bare ondt i dine led? 
Så kan Klinik Resonans hjælpe dig. Vi scanner hele 
din krop og hjælper dig af med smerterne.

Kontakt os på mail@klinikresonans.dk eller ring 
på 50 48 03 33. Du kan også læse mere på 
www.klinikresonans.dk

AV MINE LED!

Bethaniagade 1E, 7400 Herning 
tlf: 50 48 03 33 

mail@klinikresonans.dk

Decleor solcreme og serum!
Styrker hudens naturlige beskyttelse.  
Giver en hurtig og mere jævn, holdbar kulør!
Modvirker pigmenter og har anti age effekt! 
Giver fugt og er nærende! Både UVA/UVB beskyttelse!
Findes i faktor 15, 30, 50 og både til ansigt og krop 

fra kr. 379,-

Gl. Landevej 165 -7400 Herning - tlf. 41 15 42 14 
info@karina-lehman.dk - www.karina-lehmann.dk

Grønhøj  Mønstedvej 13  7470 Karup  Tlf. 86 66 12 44
Snejbjerg  Helstrupvej 68B  7400 Herning  Tlf. 97 16 12 44
Tvis  Skautrupvej 32B 7500 Holstebro  Tlf. 88 82 88 00

Keeper L ukrudtsmiddel
200 ml. langtidsvirkende ukrudtsmiddel.
En sprøjtning ”holder”
op til 4 mdr. 200 ml. 
rækker til ca. 645 m2
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Gødning 
15 kg
Vælg mellem   
3 varianter:

12-2-10

98,-
14-3-15

115,-
20-3-10

120,-
FAST  

LAVPRIS

- Priser i gulvhøjde

SALG OG MONTERING TIL PRIVAT OG ERHVERV
Hos Flottegulve.dk har vi et stort udvalg i gulvbelægning.

Neptunvej 8 · 7430 Ikast · Tlf. 97252547 · info@fl ottegulve.dk

Udvalget omfatter:
• trægulve
• plankegulve
• skibsplanker
• laminatgulve
• sildeben/stavparket
• tæpper

• vinylgulve
• linoleumsgulve
• indendørs klinker
• udendørs klinker
• korkgulve
•  terrassebrædder 

mm.
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★ ★ ★ ★ ★
Vi siger ikke 

vi har den bedste 
kundeservice 

- det siger 
Trustpilot!

65%
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Gulvet kan gøre vores  bolig unik

Længere inde i forretningen er udlagt 
et stykke stuegulv samt en terrasse af  
store, kvadratiske keramikfliser.

Fliserne er ens inde og ude, bortset fra 
at dem på terrassen er i dobbelt tykkelse.

- De tynde lægges inde i stuen og de 
andre ude på terrassen. Dermed får man 
en stue og terrasse, som nærmest går ud 
i ét. Det kan give en utrolig elegant virk-
ning, påpeger Tommy Oversø.

Terrassefliserne kan udlægges på 
nogle særlige fødder, som virker som små 

donkrafte og kan justeres i højde med en 
simpel skruetrækker.

At spotte nye ideer
Evnen til hele tiden at finde nye ideer og 
spotte kommende trends er, kombineret 
med god rådgivning, noget af  det, som 
har været med til at sikre flottegulve.
dk’s fortsatte vækst, selv i årene med fi-
nanskrise, mener Tommy Oversø.

Han etablerede forretningen i 1997, og 
den har siden skiftet Ikast-adresse flere 

gange, efterhånden som pladsen blev for 
trang. På Neptunvej har den fundet sin 
blivende adresse med plads til udvidelser 
om nødvendigt.

Desuden har man et show-room i Sø-
borg til betjening af  de sjællandske kun-
der, og 1. september udvides show-roomet 
til en egentlig forretning.m Flottegulve.
dk beskæftiger i dag 13 mand. Kunderne 
er private, virksomheder og institutioner 
over hele landet samt i Norge og Sverige.

I sine vareindkøb springer flottegulve.
dk mellemleddene over for selv at købe 
ind hos fabrikker rundt om i Europa. 
Mange af  dem får man kontakt med på 
de vigtigste europæiske branchemesser, 
hvor Tommy Oversø altid er med for at 
spotte nyheder.

Oppe mod de store
Gulvbranchen er domineret af  store kæ-
der som nogle af  byggemarkeds-masto-
donterne. Men en af  den lille virksom-
heds fordele er, at den kan handle hurtigt. 

- Ideelt set kan vi se en nyhed, træffe 
aftale med fabrikken og have produktet 
lagt ud på vores online-side inden for en 
uge, konstaterer Tommy Oversø.

Til at lægge gulvene har flottegulve.
dk aftaler med en kreds af  faste hånd-
værkerfirmaer.

Kommer du forbi butikken på Neptun-
vej, så kast også lige et blik ind gennem 
glasruderne til Tommy Oversøs kontor. 

Der var engang, da gulvbrædder var 
noget, man lagde på gulvet.

- Men vi vil gerne have væggen med, 
smiler Tommy Oversø.

I kontoret ligger et smukt gulv af  
planker - men plankerne ligger ikke bare 
på gulvet. De er ført videre op ad begge 
endevægge, så gulv og væg går i ét. En 
leg med materialer, som giver mulighed 
for at sætte sit helt eget præg på et rum.

- Du får en smuk væg, som samtidig er 
praktisk, fordi ledninger og installationer 
kan skjules bag vægbeklædningen, der er 
sat op på et »skelet« af  montageskinner.

Det gælder om hele tiden at tænke nyt.

Herover: Med keramikfliserne her kan man føre belægningen fra opholdsstuen 
videre ud på terrassen og lade stue og terrasse gå ud i ét.  
Nedenfor: Tommy Oversø i afdelingen med trægulve, som stadig er populære.

Fonnesbechsgade 16, st. tv. - 7400 Herning
Tlf. 50923581 - mai@sommai.dk

Besøg os  
i klinikken  
og få en snak 
med os om andre 
gode tilbud...

Vi udsteder 
også 

gavekort  

SOMMAI
original thaimassage 
og skønhedsklinik
1 times thai massage 
Normalpris kr. 350,- 

Tilbuddet gælder dags dato til og med 30.06.16
Tilbud ........................ kr. 300,-

Åbningstider: 
Mandag-tirsdag og onsdag: 9.00-17.30
Torsdag og fredag: .............. 9.00-18.00
Lørdag: ................................ 9.00-14.00

Drop inn frisør
Vestergade 10C (Nabo til Fakta)
7400 Herning 
Tlf. 28 52 00 20

Drop inn frisør

Familievenlige priser:
Børneklip ...................... 130 kr. 

Pigeklip ......................... 200 kr.

Dameklip....................... 250 kr.

Herreklip ....................... 150 kr.

Herrepensionister ......... 130 kr.

Vask, føn & styling er inklusive prisen.

Alt i farvning og permanent udføres.

Kun professionelle frisører 
med 4-årig uddannelse hos os.

INGEN TIDSBESTILLING

Parkering lige 

ved døren og 

bagved

BrugtvareLager

HER FINDER DU OS: 
Det gamle ABC marked

Lundgårdcenter, Gavnøvej 4, Tjørring, 7400 Herning

“Vi har alt det, du ikke ved, du står og mangler”

Åbningstider: Fredag 13 - 18 - Lørdag og søndag 10 - 16

Kig ind og gør en god handel!
Over 1000 m2 fyldt med
RETRO - KUNST - ANTIK - 

LOPPER OG GENBRUG 

Har du noget du gerne vil af med?
Ring til mig - vi mangler altid småmøbler

i bl.a. teak og palisander.
ALT HAR INTERESSE

Tlf. 4017 2050

• Skræddersyet tøj • Tilretning • Reparation

Alle er lige,

Så kig forbi dit nye professionelle 
skrædderi - Vi sørger for, at dit tøj 
sidder lige i skabet, om det er en 
tilretning eller skræddersyet tøj, 
efter dine mål og ønsker. 
Ring og book en tid på   

men ingen er ens

+45 5036 2202

ATELIER BÖTTGER
www.atbottger.dk

info@atbottger.dk 5036 2202

Bredgade 50, 1. sal  7400 Herning  CVR 36916699

ATELIER BÖTTGER
www.atbottger.dk

info@atbottger.dk 5036 2202

Bredgade 50, 1. sal  7400 Herning  CVR 36916699
www.atbottger.dk

ATELIER BÖTTGER
www.atbottger.dk

info@atbottger.dk 5036 2202

Bredgade 50, 1. sal  7400 Herning  CVR 36916699

ATELIER BÖTTGER
www.atbottger.dk

Bredgade 50, 1. sal  7400 Herning  CVR 36916699

Herning Skanning Klinik
Bredgade 15 • 7400 Herning

Tlf. 27281423 • herningskanningklinik.dk

9 måneder...36 uger... 
252 dage...6048 timer…

Man kan næsten ikke vente 
med at se sit nyfødte barn…
Hos os kan I følge jeres 
ufødte barns udvikling 
gennem hele graviditeten...
Her kan I blandt andet få 3D 
og 4D skanning hvor man kan 
se barnets ansigt og følge 
dens mimik... 
en oplevelse som du kan dele 
med familien og vennerne…
Læs mere og book tid på 
www.herningskanningklinik.dk


