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Ingólfur Sigurðsson, sölustjóri 
gólf efnadeildar BYKO, hefur 
unnið í gólfefnabransann í meira 

en þrjátíu ár. Hann segir harðpar-
ket í mikilli sókn síðastliðin ár. 
„Harðparket er svo miklu fallegra, 
eðlilegra og í mun meira úrvali en 
áður. Nú greinir fólk varla mun á 
harðparketi og viðarparketi og ekki 
óalgengt að það leggi harðparket á 
heilu einbýlin. Ungt fólk er nýunga-
gjarnara og hikar ekki við að velja 
harðparket.“

Ástæðurnar rekur Ingólfur líka 
til þess hversu ódýr, endingargóð 
og einföld í þrifum harðparket eru. 
„Þau þola meira hnjask heldur en 
viður þótt vissulega kunni aðeins 
að sjást á þeim að einhverjum tíma 
liðnum. Svo er leikur einn að þrífa 
harðparket þar sem ekkert festist 
raunverulega á því. Maður þarf bara 
rakan klút og losnar við að skúra.“

Harðparket í gríðarlegu úrvali
Að sögn Ingólfs býður BYKO eitt 
fjölbreyttasta úrval landsins í harð-
parketi og þar eru fremst í f lokki 
efni frá hinum virta þýska framleið-
anda Kronospan sem BYKO hefur 
selt harðparket frá í tæp 15 ár. „Við 
eigum í raun harðparket fyrir alla og 
allar aðstæður, á heimilið, í sumar-
bústaðinn eða á skrifstofuna,“ upp-
lýsir hann og getur þess að harðpar-

ketið fáist í mismunandi þykktum, 
sex, sjö, átta og brátt tíu millimetra, 
sem er mælt í styrkleika út frá fyrir-
hugaðri notkun.

Allt harðparket frá BYKO er 
smellt sem Ingólfur segir auðvelda 
lagningu til muna. „Þá læsast borð-
in í mót og lokast í fals. Ekki þarf að 
vesenast við að líma auk þess sem 
engar glufur myndast.“

Vandað viðarparket
Í BYKO fæst einnig vandað viðar-
parket í öllum stærðum og gerð-
um. Þar á meðal frá austurríska 
framleiðandanum Steirer sem 
Ingólfur segir íslenska iðnaðar-
menn þekkja sem eitt vandaðasta 
parketið á markaðnum „Þetta er há-
gæða smellu parket sem er einstak-
lega auðvelt að leggja þökk sé meðal 
annars nýrri kynslóð af enda smellu. 
Talað er um að 25 prósent fljótlegra 

sé að leggja parketið vegna þess-
arar nýju smellu í samanburði við 
annað parket,“ segir Ingólfur. Hann 
getur þess að Steirer-parketið fáist 
í öllum helstu viðar tegundum auk 
þess sem tekið sé við sérpöntunum 
og ekki komi að sök þátt magnið sé 
lítið. „Svo er allt lakkað sjö sinnum 
með sérstöku UV-lakki sem kemur í 
veg fyrir aðgengi útfjólublárra geisla 
sólar og minnkar litabreytingar á 
gólfinu.“

Ingólfur hvetur alla til að kynna 
sér úrvalið í BYKO Breiddinni þar 
sem gólfefnadeildin státar af glæsi-
legum nýinnréttuðum sýningarsal. 
„Þar taka á móti viðskiptavinum 
reyndir starfsmenn sem eru boðn-
ir og búnir að ráðleggja þeim við val 
á gólfefni.“

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
BYKO, www.byko.is og veittar í síma 
515 4000.

Parket í hæsta gæðaflokki
Verslanir BYKO bjóða eitt fjölbreyttasta úrval landsins af harðparketi ásamt viðarparketi og vottuðum flísum af öllum stærðum og gerðum. Í BYKO 
Breiddinni við Skemmuveg 2-4 er hægt að nálgast fjölda sýnishorna á aðgengilegan hátt í glæsilegum  nýinnréttuðum sýningarsal.

Harðparket frá Kronospan nýtur mikilla vinsælda hérlendis.

BYKO býður eitt fjölbreyttasta úrval landsins í harðparketi að sögn Ingólfs Sigurðssonar. 

„Þetta er hágæða smelluparket sem er einstaklega auðvelt að leggja þökk sé meðal 
annars nýrri kynslóð af endasmellu,“ segir Ingólfur um viðarparketið. MYND/ANTON

GLÆSILEGT GÓLFEFNI Á

LÆGRA VERÐI

ÞÝSKT GÆÐA HARÐPARKET FRÁ 
KRONOSPAN, STÆRSTA FRAM LEIÐANDA 
Á HARÐPARKETI Í EVRÓPU, Í MIKLU ÚRVALI!

AUSTURRÍSKT HÁGÆÐA  VIÐARPARKET 
SEM ER MEÐ NÝRRI KYNSLÓÐ AF SMELLU 
SEM ER  25% FLJÓTLEGRA AÐ LEGGJA.

HVÍT, MÖTT LÖKKUÐ EIK MÖTT LÖKKUÐ EIK HNOTAEIK STRIPED
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Starfsfólk Gólfefnavals mælir 
með Bona olíuhreinsi  (Bona 
Oil Cleaner) til daglegra 

þrifa. Það er sérstaklega blönduð 
feit sápa sem er ætluð til daglegra 
þrifa á olíubornum viðargólfum. 

Bona olíuhreinsirinn gerir þrif-
in auðveld, örugg og árangurs-
rík. Þessi sérstaka blanda bæði 
hreinsar og nærir olíuborna park-
etið ásamt því að auka vörnina á 
gólfinu.

NÝTT Á ÍSLANDI … 
Þegar næra þarf olíuborið park-
et benda starfsmenn Gólfefnavals 
á Bona Oil Refresher en efnið er 
ætlað er á olíuborin gólf sem farin 
eru að láta á sjá. „Með Bona Oil 
Refresher verður viðhaldið á olíu- 
og vaxbornum (hardwax oiled) 
viðargólfum að leik einum. Efn-
inu er einfaldlega spreyjað á gólf-
ið og síðan strokið yfir það,“ segir 
Gunnar Þór Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri Gólfefnavals. „Efnið 
krefst ekki vélbúnaðar. Lausnin 
tryggir sterka vörn og gefur gólf-
inu nýjan fallegan ljóma. Bona Oil 
Refresher er umhverfisvæn vara 
með mjög lágu leysiefnainnihaldi. 
Það er vatnsleysanlegt og nánast 
lyktarlaust.

Slitin og snjáð lökkuð gólf
Gunnar segir einnig fáanlegt 
efni fyrir lakkað parket sem heit-
ir Bona Refresher. „Það er borið á 

parketið til að endurheimta gljá-
ann án þess að slípa það.“ útskýr-
ir hann. Efnið er ætlað fyrir park-
et sem eru orðin lúin, rispuð og 
mött. Það er mjög auðvelt í notk-
un og ætlað fyrir hinn almenna 
notanda. „Það kemur fólki mjög á 
óvart hve árangursrík, einföld og 
ódýr þessi lausn er,“ segir Gunn-
ar Þór.

Slípun, lökkun og olíuburður
Gólfefnaval leggur mikla áherslu 
á að bjóða heildarlausnir í hreinsi- 
og viðhaldsvörum fyrir parket. 
„Við höfum fundið mikið fyrir því 
undanfarið að fólk velur að end-
urnýja parketgólfin sín með slíp-
un og lökkun eða olíuburði í stað 
þess að rífa þau upp og leggja ný. 
Sumir kjósa að breyta um lit á gólf-
inu á meðan aðrir velja hefðbund-
ið lakk,“ segir Gunnar Þór. 

Umhverfisvæn efni
Gólfefnaval flytur inn viðhalds-
vörur fyrir allar gerðir parketa frá 
Bona í Svíþjóð. „Neytendur hugsa 
sífellt meira um heilsufarsleg og 
umhverfisleg áhrif þeirra efna 
sem þeir nota og í dag er Bona einn 
stærsti framleiðandi umhverfis-
vænna viðhaldsefna fyrir parket í 
heimi,“ segir Gunnar Þór. 

Metum gólfið fyrir fólk
Í samvinnu við Iðjuna fræðsluset-
ur og Félag íslenskra parketmanna 

hefur Gólfefnaval boðið upp á 
fjölda námskeiða fyrir fagmenn. 
„Við förum í fyrirtæki og heima-
hús og metum ástand parkets og 
leggjum síðan til hvað hægt er að 
gera og hvað sé hagkvæmast að 
nota á parketið,“ segir Gunnar Þór.

Hann segir þau parket sem seld 
hafa verið hér á landi undanfar-

in 20 ár í 90% tilfella vera slípan-
leg tvisvar til þrisvar sinnum. „Því 
er upplagt að skoða það hvort ekki 
sé hægt að slípa upp gamla park-
etið og gera það sem nýtt. Það er 
mun ódýrara að endurslípa park-
etið heldur en kaupa nýtt,“ segir 
Gunnar Þór.

Gólfefnaval er fjölskyldufyrir-

tæki sem hefur verið starfrækt 
frá árinu 1998 og segir Gunnar að 
vörur frá Bona séu sífellt að verða 
stærri þáttur í verslun fyrirtækis-
ins. Vörurnar fást auk þess í Hag-
kaupum Garðabæ, Skeifunni, 
Kringlunni og í Smáralind, Eini 
parketþjónustu á Akureyri og í 
Shell-skálanum í Hveragerði. 

Gamalt olíuborið parket verður sem nýtt
Parketgólf slitna og óhreinkast með tímanum rétt eins og hver önnur gólf. Gólfefnaval ehf. hefur um langt árabil boðið upp á heildarlausn í viðhaldi 
parkets með umhverfisvænum parketvörum. Sífellt fleiri viðargólf eru nú olíuborin og hefur oft reynst erfitt að þrífa þau og halda þeim við. Nú eru 
komin ný efni frá Bona sem gera það mun auðveldara að halda olíubornu viðargólfi við.

Gólfefnaval flytur inn viðhaldsvörur fyrir allar gerðir af parketi frá Bona í Svíþjóð. Bona er einn stærsti framleiðandi umhverfisvænna 
viðhaldsefna fyrir parket í heimi. MYND/GVA

Saga mósaíkgólfanna er 4.000 ára gömul og 
mörg þeirra eru í dag talin meðal fremstu 
listaverka heimsins. Í upphafi var um að 
ræða mislit flísabrot sem lögð voru án þess 
að mynda sérstakt munstur en um 800 fyrir 
Kristsburð voru menn farnir að leggja brot-
in þannig að þau mynduðu munstur og um 
200 fyrir Krist voru Grikkir farnir að leggja 
mósaíkgólf með myndum af fólki og dýrum 
í aðstæðum sem líktu eftir veruleikanum.

Listin að leggja mósaíkgólf hélt áfram 
að blómstra á tímum Rómverja en mörg 
þeirra gólfa sem varðveist hafa frá þeim 
tíma voru þó lögð af grískum listamönn-
um eins og til dæmis gólf sem fundist hafa 
í Pompeii.

Glerbrot og brot úr leirtaui voru oft 
notuð í veggmyndir en þau hentuðu ekki til 
gólflagna þannig að mislitar flísarnar voru 
oft brotnar niður í nokkurra millimetra 
agnir til þess að hægt væri að „teikna“ sem 
nákvæmastar myndir. Mislit marmarabrot 
voru líka vinsæl og bestu listamennirnir 
náðu ótrúlegri færni í að raða brotunum 
saman í flóknar myndir. 

Listinni að leggja mósaíkgólf sem líktu 
eftir málverkum fór að hnigna upp úr mið-
öldum, þótt lengi eftir það væru flísabrot 
lögð í gólfin í ákveðnu mynstri og það sé 
gert enn í dag í mörgum opinberum bygg-
ingum.  

Gengið á fornum 
listaverkum
Mósaíkgólf hafa verið lögð í fjögur þúsund ár og reis sú list hæst á dögum Rómverja, þótt 
flestir bestu listamennirnir sem þau gólf lögðu væru reyndar grískir. Enn eru lögð 
mósaíkgólf í mörgum byggingum þótt óalgengt sé að úr þeim séu sköpuð myndverk.

Mósaík var notað jafnt á gólf sem veggi í arabaheiminum fyrr á öldum.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Bona Sprey Moppan

Páskatilboð

-10%
Gildir fram að páskum

Innifelur: Sprey moppu, 

festiplötu m. riflás,

Örtrefjamoppu og ph

hlutlausa sápu.
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BIRGISSON EHF
LEIÐANDI OG 
FRAMSÆKIÐ 
FYRIRTÆKI

NÁTTÚRULEG & GLÆSILEG GÓLFEFNI 

„Þegar innrétta á heimili eða fyrirtæki þarf að hugsa til fram-
tíðar. Varan þarf að vera vel hönnuð og útfærð, henta íslensk-
um aðstæðum og ennfremur að endast vel. Við hjá Birgisson 
ehf. höfum þetta ávallt í huga þegar við ráðleggjum fólki. Við 
leggjum áherslu á hönnun og gæði. „Það margborgar sig að 
vanda valið,“ segir Birgir Þórarinsson, forstjóri Birgisson ehf. 

Glæsilegur sýningarsalur í Ármúla 8
Í sýningarsal Birgisson í Ármúla 8, býður fyrirtækið fjölbreytt 
úrval af parketi, flísum og hurðum, allt vörur frá þekktum og 
virt um framleiðendum. Þar er hægt að skoða yfir 80 sýnishorn 
af parketi, 110 sýnishorn af flísum, 60 sýnishorn af plastparketi 
og 40 sýnishorn af innihurðum, ásamt úrvali af fylgihlutum.

Vel þekkt vörumerki
Vörumerkin eru vel þekkt hér á landi og viðurkennd vara um allan 
heim s.s. Kährs parket, Ringo innihurðir, Ter Hürne loftaþiljur og 
Agrob Buchtal og Casa Dolce Casa gólf- og veggflísar. Þá er Birgis-
son ehf. með umboð fyrir Pergo harðparket, Sopro fúgu og

flísalím og nýlega fékk fyrirtækið umboð fyrir Hakwood parket 
frá Hollandi og Kronotex planka harðparket frá Þýskalandi.

Birgir hefur verið umboðsmaður fyrir sænska parketfram-
leiðandann Kährs í 25 ár og segir viðskiptavini og fag-
menn þekkja gæðin. „Það er búið er að selja yfir eina 
milljón fermetra af Kährs parketi á Íslandi frá því ég tók 
við umboðinu árið 1986 en það   segir sína sögu um 
gæðin. Allir fagmenn þekkja Kahrs parketið, enda hent-
ar það vel okkar aðstæðum. Við Íslendingar kyndum 
húsin mikið og rakastig í íbúðum getur verið mjög lágt 
yfir vetrartímann. Þess vegna er nauðsynlegt að raka-
innihald í parketinu sé ekki meira en 7%. Við þurfum  að 
hafa þetta í huga þegar við veljum parket.“ 

Nýjar vörur
Sopro hreinsiefni fyrir stein og flísar. Nanofloor parketlökk, 
olíur og hreinsiefni. HURÐ
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Kíktu í 
glæsilegan 

sýningarsal okkar 
að Ármúla 8.Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 5160600   I   www.birgisson.is   I   Opið virka daga 9-18 og lau 10-14 
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Casa dolce Casa 
ÍTÖLSK
HÖNNUN 
eins og hún gerist best
Glæsilegar flísar 
fyrir fagurkera 

Planka 
harðparket
fyrir heimili jafnt
sem hótel
Náttúrulegt og ótrúlega sterkt 
Verð frá 1.890 kr. m²

30ára 

ábyrgð

Borðleggjandi gæði

VIRTUAL 

SHOW-

ROOM

www.kronotex.com



LJÚKTU
UPP..
Sterkar og 
hljóðeinangrandi
innihurðir
Einfaldar í uppsetningu - fjölbreytt 
úrval. Gæði og gott verð!

ÞEKKING, REYNSLA 
OG ÚRVALS ÞJÓNUSTA 
Gæða vörur á góðu verði og þjónustulundað, reynslumikið 
starfsfólk, er lykillinn af ánægðum viðskipavinum. Birgisson ehf. 
hefur á að skipa úrvals starfsfólki, með mikla þekkingu og reynslu.

Vertu velkomin/n við tökum vel á móti þér.

VIÐ AUÐVELDUM 
ÞÉR VALIÐ!
Nú getur þú valið rétta parketið í rólegheitum heima. Þökk sé 
nýrri þjónust þ.e. „Virtual Show-Room” sýndarsýningarsalur. Á 
heimasíðu Kährs www.kahrs.com og Kronotex  www.kronotex.
com getur þú skoðað parketið í sýndarsýningarsal. Þú velur þinn 
stíl og umhverfi,
sem svipar til þess rýmis, sem þú þarft parket á og einfaldlega 
breytir parketinu á gólfinu þar til þú/þið eruð ánægð. Það getur 
ekki verið auðveldara.

FACEBOOK LEIKUR
Farðu inn á facebook síðuna okkar og ýttu á „like“ hnappinn og 
þú getur unnið 50 m² af Kronotex harðparketi. 
31. mars drögum við út þann heppna.

Ármúli 8   I   108 Reykjavík  
Sími 516 0600   I   www.birgisson.is
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LJÚKTU
UPP..
Sterkar og 
hljóðeinangrandi
innihurðir
Einfaldar í uppsetningu - fjölbreytt 
úrval. Gæði og gott verð!

Taktu þátt í  
Facebook 

leiknum okkar

Sími 516 0600  -  www.birgisson.is  

VIRTUAL 

SHOW-

ROOM

www.kahrs.com



Ármúli 8   I   108 Reykjavík  
Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

NÁTTÚRAN
ER HINN 
FULLKOMNI 
HÖNNUÐUR
Kährs parket er gjöf 
náttúrunnar til þín 
og framtíðarinnar.

Borðleggjandi gæði  
30ára 

ábyrgð

VIRTUAL 

SHOW-

ROOM

www.kahrs.com



KYNNING − AUGLÝSING Gólfefni21. MARS 2012  MIÐVIKUDAGUR 7

Það standa yfir breytingar hjá 
okkur en við erum að endur-
nýja parketdeildina, auka 

úrvalið og endurnýja útstillingar. 
Nú skiptum við einnig eingöngu 
við Tarkett í Svíþjóð, en það er einn 
stærsti parketframleiðandi í Evr-
ópu í dag,“ segir Kolbeinn Össurar-
son, markaðs- og sölustjóri hjá 
gólfefnaversluninni Álfaborg.

Meðal nýjunga sem er að finna í 
nýju parketdeildinni í versluninni 
er nýtt þriggja stafa eikar parket 
með endasmellu sem einfaldar 
lagningu þess á gólf. 

„Endasmellan sparar um það bil 
fimmtán prósent í tíma við lögn, 
þannig sparast ákveðinn kostnað-
ur við framkvæmdirnar,“ útskýrir 
Kolbeinn. „Við fáum frábæra vöru 
frá Tarkett á mjög samkeppnis-
hæfu verði en endasmelluparket-
ið er á 4.590 krónur fermetrinn. Þá 

erum við með plankaparket 190 
millimetra breitt á 7.990 krónur 
fermetrann sem er mjög gott verð. 
Það skiptir líka máli að parketið frá 
þessum framleiðanda er framleitt 
á norðlægum slóðum og hentar því 
aðstæðum hér á Íslandi.“

Kolbeinn segir fleiri kosti fylgja 
því að fá vöruna frá nágrannaland-
inu Svíþjóð. Pöntunartími á vöru 
sem ekki er til á lager þá stundina 
er stuttur eða milli tvær og fjórar 
vikur.

Þá má nefna nýjung í teppa-
deild verslunarinnar en hægt er 
að sérpanta mottur úr mismun-
andi efnum, stærðum og lit. „Fólk 
getur skoðað hjá okkur sýnis-
horn af mottum í versluninni, til 
dæmis úr sísal, ull eða shaggy. Við 
pöntum mottu eftir óskum þess 
og er afgreiðslufrestur einungis 
fjórir dagar,“ segir Kolbeinn. „Þá 

erum við einnig með mikið úrval 
af teppum á stigaganga en við 
mætum á staðinn og tökum mál 
og gerum tilboð á staðnum, eitt 
verð með efni og vinnu. Fólk hefur 
nýtt sér þetta fyrirkomulag tals-
vert í átakinu Allir vinna, þar sem 
hægt er að fá virðisaukann endur-
greiddan.“ 

Úrval flísa er einnig gott í Álfa-
borg. Kolbeinn segir stærri stærðir 
vinsælar í dag, 60 x 60 sentimetra 
og 30 x 60 sentimetra stærðir og af 
þeim eigi Álfaborg nóg. „Við höfum 
lengi verið mjög sterkir á f lísa-
markaðnum og fáum nýjungar inn 
í hverjum mánuði. Við eigum til að 
mynda gott úrval frá þýska fram-
leiðandanum Nordceram á mjög 
samkeppnishæfu verði. Fólk verð-
ur bara að koma og kíkja á úrval-
ið hjá okkur.“
Nánar á www.alfaborg.is.

Allt á gólfið á einum 
stað – parket, flísar, 
teppi og dúkar
Gólfefnaverslunin Álfaborg í Skútuvogi 6 býr yfir úrvali hágæða gólfefna. Fyrirtækið 
flytur meðal annars inn parket frá Tarkett, einum stærsta parketframleiðanda í Evrópu 
sem hentar íslenskum aðstæðum vel. Breytingar standa yfir á parketdeild verslunarinnar 
þar sem úrval verður aukið.

„Við erum að endurnýja parketdeildina, auka úrvalið og endurnýja útstillingar ,“ segir Kolbeinn Össurarson, markaðs- og sölustjóri hjá 
Álfaborg. Verslunin flytur inn parket frá Tarkett í Svíþjóð.

Hjá Álfaborg er einnig að finna mikið úrval flísa og bætast nýjungar við í hverjum 
mánuði.

Hægt er að sérpanta mottur úr mismunandi efni og stærðum hjá Álfaborg. Afgreiðslu-
frestur er einungis fjórir dagar.

viðarparket

Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.590 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt
2-lock 
endalæsing

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt teppi á stigaganginn – 
nú er tækifærið !!!!

Eitt verð - niðurkomið kr. 6.390 m2
 

Verðdæmi:
70 fermetra stigahús með 8 íbúðum
            Heildarverð 447.300 kr
                       Vsk af vinnu 39.825 kr   
                  pr. íbúð aðeins 50.934 kr

Komum á staðinn með prufur og mælum,
 ykkur að kostnaðar lausu




