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Ísleifur Leifsson, sölustjóri Ís-
leifs Jónssonar ehf., er afkom-
andi stofnanda fyrirtækis ins 

en alls hafa fimm ættliðir komið 
að rekstrinum á einn eða annan 
hátt. „Sum viðskipta samböndin 
hafa varað allan þennan tíma eða 
í meira en 90 ár. Ísleifur Jónsson 
ehf. er til dæmis elsti samstarfs-
aðili Ideal Standard í heiminum,“ 
segir Ísleifur.  

Enginn afsláttur af gæðum
Að sögn Ísleifs er aldrei gefinn af-
sláttur af gæðum enda bjóði ís-
lenskar aðstæður ekki upp á slíkt. 
„Hiti og þrýstingur í kerfum ís-
lenskra húsa býður ekki upp á þá 
áhættu að notast við léleg gæði. 
Því hefur markmið okkar öll þessi 
ár verið að selja vönduð tæki sem 
endast. Enda værum við ekki að 
reka þetta fyrirtæki á sömu kenni-

tölu í 90 ár nema fyrir gott orð-
spor.“   

Nýr sýningarsalur
Nýlega opnaði fyrirtækið glæsi-
legan sýningarsal í húsakynn-
um sínum að Draghálsi 14-16. 
„Við endurnýjuðum samstarfs-
samninginn við Duravit og tókum 
að okkur sölu og þjónustu við Fær-
eyjar og Grænland. Af því tilefni 
opnuðum við þennan bjarta og 
glæsilega sýningarsal.“ Þar getur 
fólk skoðað glæsilegt úrval helstu 
vörumerkja Ísleifs Jónssonar ehf. 
eins og Duravit, Hansgrohe, Ideal 
Standard, Kaldewei, Macro og 
Franke og fleiri. „Auðvitað sveiflast 
tískan til í þessu eins og öðru; hvort 
handlaug sé í borði, á borði eða 
undir plötu. Hins vegar fara gæðin 
aldrei úr tísku. Við bjóðum ein-
göngu upp á gæðatæki sem þurfa 

þó ekki að kosta of mikið saman-
borið við gæðin sem fylgja.“  

Innbyggð skolskál
Ísleifur segir að Duravit sé gert hátt 
undir höfði í sýningarsalnum en þar 
má sjá Sensowash-salerni. „Senso-
wash er með innbyggðri skolskál. 
„Í löndum eins og Japan og víðar 
er svona búnaður nánast einráður 
enda leysir hann ýmis frárennslis-
mál.“ Mörgum kann að þykja þetta 
undarlegt og ólíkt okkar menningu 
en kostirnir eru margir og ókostirn-
ir fáir. „Fólk sem farið er að eldast og 
þarf aðstoð á salerni einhverra hluta 
vegna getur þannig bjargað sér sjálft 
með svona tæki og dvalið lengur 
heima við án aðstoðar.“  

Fagmennska og þekking
Hjá Ísleifi Jónssyni ehf. starfar 
fjöldi faglærðra manna með ára-

tuga reynslu af pípulögnum og 
baðtækjum. „Ég var á kynningu 
um daginn og við stóðum fjórir 
saman frá fyrirtækinu og spjölluð-
um saman. Allt í einu fattaði ég að 
á meðal okkar var um 150 ára sam-
anlögð reynsla í þessum geira. Það 
er nú töluvert.“ Þá hefur Ísleifur 
Jónsson ehf. ávallt sinnt fræðslu-
málum og boðið til sín pípurum, 
arkitektum, tæknifræðingum og 

háskólanemum til að kynna fyrir 
þeim helstu nýjungar í bransan-
um. „Það er mikil vægt að þeir sem 
starfa í þessum geira viti hvað er að 
gerast hvað varðar tækni og þróun. 
Enda eykur það líkur á vönduðum 
og réttum vinnubrögðum.“ 

Nánari upplýsingar um fyrir-
tækið og vörur þess er að finna á 
heimasíðu þess www.isleifur.is og 
á Facebook. 

Enginn afsláttur af gæðum
Ísleifur Jónsson ehf. að Draghálsi var stofnuð árið 1921 og er því ein elsta starfandi byggingarvöruverslun landsins. Allan þann tíma 
hefur fyrirtækið selt hreinlætistæki, dælur, stýringar og efni til pípulagna í hæsta gæðaflokki.  

Klósettin bíða í röðum eftir því að verða skoðuð í nýjum sýningarsal á Draghálsi.
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LÁRÉTT STURTUBAÐ
Þessi óvenjulega sturta er hugarsmíð verkfræðinga hjá fyrirtæk-
inu Dornbracht. Þessi sturta er búin tækninni „Ambiance Tuning 
Technique“ sem gerir fólki kleift að njóta mismunandi hita og þrýstings 
í sturtunni.   

Í sturtu 
með stæl
Venjuleg sturtuferð getur breyst í ótrúlega upplifun, 
í það minnsta ef sturturnar eru eitthvað líkar þeim 
sem sjá má hér fyrir neðan. Átján stútar, fiskabúr 
og ilmolíumeðferðir eru meðal þess sem finna má í 
þessum glamúrsturtum.

FISKABÚR Í BAÐI
Plano Acquario-sturtuna 
hönnuðu Giulio Gianturco 
og Mario Tessarollo fyrir 
Cesena. Í sturtunni er inn-
byggt fiskabúr og því hægt 
að skemmta sér við að skoða 
litríkar sjávarverur meðan 
kroppurinn er þrifinn. Þeir 
sem ekki eru hrifnir af fiska-
búrum gætu jafnvel skipt því 
út fyrir sjónvarp. 

OMEGASTURTAN
Morphosis Omega-sturtu-
kerfið frá Jacuzzi er í raun 
gufubað hannað af hönnun-
arfyrirtækinu Pininfarina. Í 
tækinu er að finna gufu, ilm-
kjarnaolíumeðferð og nudd-
kerfi. Auk þess er í því ljósa-
kerfi. Hver og ein Omega-
sturta er númeruð og merkt, 
í henni er vinnuvistvænt sæti 
úr tekki. 

ÁTJÁN STURTUHAUSAR
Sérhver hluti líkamans fær á 
sig vatn í þessari lúxussturtu. 
Um það sjá átján sturtu-
hausar sem buna út vatni úr 
mismunandi áttum. Þessa 
tilteknu sturtu má finna í 
Broadmoor-heilsuhótelinu í 
Colorado í Bandaríkjunum. 
Þó ekki inni á herbergjunum 
heldur í heilsulind hótelsins. 

SNÚNINGSSTURTA/BAÐ
Þessi sérstæða bað- og sturtu-
eining kallast Rotator og 
er hönnuð af hinum fræga 
hönnuði Ron Arad. Þessu list-
ræna baði er hægt að snúa um 
180 gráður þannig að úr verði 
sturta.

RIGNIR AÐ NEÐAN
V i t e o - g a r ð s t u r t a n  e r 
skemmtilega sérstök. Hún 
er hönnuð af Danny Venlet 
og á upplifunin af sturtunni 
að líkjast því að standa í gos-
brunni.

„Við gerum allt frá a til ö, rífum út, 
færum til lagnir og fleira án þess 
að húseigendur þurfi að lyfta litla-
fingri,“ segir Guðmundur H. Reyn-
isson, sölustjóri Flest-Verk ehf., sem 
sérhæfir sig í endurgerð baðher-
bergja. „Við hófum reksturinn 2010 
og höfum verið að gera upp að með-
altali 200 baðherbergi á ári.“ Guð-
mundur segir fyrirtæki af þessari 

gerð hafa sárvantað á Íslandi. „Akk-
úrat svona þjónustu, þar sem allir 
iðnaðarmenn eru á einum stað. Þá 
erum við í samstarfi við trausta inn-
lenda birgja sem eru með alla flór-
una í flísum, baðtækjum og fleiru.“

Guðmundur segir framkvæmd-
ir yfirleitt ganga fljótt fyrir sig. „Ef 
til stendur að breyta öllu taka breyt-
ingarnar að meðaltali um tvær 

vikur, svo hratt gengur þetta.“ Nú 
standa yfir miklar breytingar hjá 
fyrirtækinu Flest-Verk. „Við ætlum 
að opna nýja verslun að Bæjarlind 
4 í Kópavogi í apríl, þar sem gamli 
Players-barinn var áður. Búðin 
verður troðfull af flísum, baðtækj-
um og hugmyndum fyrir fólk í leit 
að öllu því sem þarf fyrir baðher-
bergið.“

Við sjáum um allt
Flest-Verk býður heildarlausnir fyrir baðherbergið en starfsmenn fyrirtækisins 
eru sérhæfðir í endurgerð baðherbergja og gera að meðaltali upp 200 
baðherbergi á ári. Í apríl opnar verslun að Bæjarlind 4 þar sem allt sem 
viðkemur baðherbergjum verður á boðstólum.

Guðmundur segir fyrirtæki eins og Flest-Verk lengi hafa vantað en þar eru allir iðnaðarmenn á einum stað. MYND/VALLI
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LAUSN FYRIR 
WCPAPPÍR
Á litlum baðherbergjum er oft 
lítið pláss til að geyma aukarúllur 
af salernispappír. Á þessari mynd 
er skemmtileg hugmynd sem 
hægt er að útfæra upp á eigin 
spýtur með réttu körfunni eða 
kaupa eina hjá Pottery Barn í 
gegnum netið fyrir 43 evrur, fyrir 
utan gjöld og kostnað. 
Ofan í körfunni er hægt að geyma 
rúllur en á kefli sem sett er á milli 
„handfanga“ hangir rúllan sem 
er í notkun. Karfan er handgerð 
bastkarfa og hægt er að fá hana 
í tveimur litum hjá potterybarn.
com undir Perry Paper Holder. 
Þvottakörfur fást í stíl. 

HÆTTUR HEITA 
VATNSINS
Vatnið sem notað er til hús-
hitunar hér á landi er oft í 
kringum 70 til 80 gráður. Því skal 
umgangast það af varúð til að 
forðast brunaslys. Algengustu 
slysin verða í baðkörum, sturtum, 
vöskum og í skúringafötum  með 
heitu vatni.
Blanda skal vatnið strax þegar 
látið er renna í bað frekar en að 
ætla að blanda köldu vatni í það 
heita eftir á.
Athugið að það getur tekið tvær 
til fjórar mínútur fyrir vatnið að ná 
fullum hita eftir að skrúfað hefur 
verið frá. Því er ekki að marka 
hitann fyrr en búið er að renna 
smá stund.
Fylgjast þarf stöðugt með 
hitastiginu þegar látið er renna í 
heita potta eða baðker.
Ekki nota heitara vatn í upp-
vaskið en þú þolir. Það þarf 
tiltölulega lágan hita til að leysa 
upp fitu.
Fötur með heitu vatni eru í 
hættulegri hæð fyrir lítil börn. 
Þau geta stigið í föturnar eða velt 
þeim yfir sig.
Upplýsingar fengnar af www.hsveitur.is

FÚGUR OG SAMSKEYTI
Flest baðherbergi eru flísalögð. Oftast er hægt að halda flísunum hreinum með sápu og 
volgu vatni. Þá eru til sérstök hreinsiefni til að eiga við kalk sem gjarnan safnast upp auk þess 
sem sumum gagnast að nota vatnsblandaðan matarsóda eða vatnsblandað edik til að ná burt 
erfiðum blettum.  
Fúgurnar á milli flísanna geta þó verið erfiðari viðfangs. Oft myndast blettir á þeim og þá getur 
þurft að hreinsa burt með sérstökum hreinsiefnum sem fást í flísaverslunum. Eins eru til sérstök 
fúgustrokleður sem skila góðum árangri.
Í öllum votrýmum þarf svo sérstakt silíkonkítti á milli ólíkra flata eins og veggja og baðkars 
eða steinveggs og timburveggs. Þessi silíkonkítti þurfa að vera mygluvarin þannig að óæskileg 
óhreinindi setjist ekki í þau. Hins vegar eiga þau það til að rýrna og þarf að endurnýja þau 
reglulega. Þetta skiptir líka máli upp á leka sem getur verið vandamál á baðherbergjum. Algengt 
er að farið sé að sjá á silíkoninu eftir um það bil tvö til fimm ár. Það er því gott að eiga efnið við 
höndina. Þetta er hins vegar atriði sem margir horfa fram hjá við viðhald á baðherbergjum.

GRÆNI SVANURINN 
PRÝÐIR AJAX
Græni svanurinn er norræna umhverfismerkið og vörurnar 
frá Ajax með Græna svaninum uppfylla öll skilyrði til að 
bera merkið.

GERÐU HEIMILIÐ SKÍNANDI HREINT MEÐ AJAX!


