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Sigurplast er gamalgróið og leiðandi 
umbúðafyrirtæki sem hefur starfað 
hérlendis í rúmlega hálfa öld. Fyrir-

tækið hefur alla tíð boðið viðskiptavinum 
sínum upp á fjölbreyttar heildarlausnir 
í umbúðamálum, hönnun og dreifingu. 
Fyrir nokkrum árum skipti fyrirtækið 
um eigendur og í dag er framkvæmda-
stjóri þess Ragnar I. Pétursson. Hann 
segir rekstur félagsins hafa alla tíð  gengið 
vel þótt smá hiksti hafi komið á reksturinn 
kringum hrunið. „Meginstarfsemi Sigur-
plast hefur alla tíð verið í framleiðslu og 
innflutningi á plastumbúðalausnum, þá 
helst fyrir matvælaframleiðendur hér-
lendis en einnig fyrir fjölda smærri aðila. 
Við höfum meðal annars framleitt plast-
umbúðir fyrir f lest helstu matvælafyrir-
tæki landsins eins og Vogabæ, Gunnars 
og Kjarnavörur. Sigurplast hefur einnig 
framleitt og merkt umbúðir utan um hið 
fræga SS pylsusinnep sem allir Íslendingar 
þekkja auðvitað og nánast allar grillsósur 
sem landinn kaupir yfir sumarið.“

Fyrir utan matvælageirann  framleiðir 
Sigurplast einnig umbúðir fyrir lyfjaiðn-
aðinn hérlendis og má þar meðal annars 
nefna fyrirtæki eins og Lýsi og  Actavis. 
„Svo má ekki gleyma einum af elstu við-
skiptavinum Sigurplasts sem er Mjöll Frigg 
en við höfum séð um umbúðaframleiðslu 
fyrir hreinlætisvörur þeirra í marga ára-
tugi.“ Plastpokar eru ein af þeim lausn-
um sem Sigurplast framleiðir en um er að 
ræða poka úr efninu sellófan sem  notaðir 
eru sem gjafaumbúðir en einnig sem um-
búðir utan um íslensku páskaeggin frá 
Nóa Síríus.

Reynslumiklir starfsmenn
Framleiðsla fyrirtækisins fer fram í Mos-
fellsbæ en þangað flutti fyrirtækið starfs-

semi sína árið 1990. „Fyrir utan eigin 
framleiðslu er innflutningur fyrirtækisins 
mikill og er stöðugt að aukast. Hann nálg-
ast nú um þriðjung veltu fyrirtækisins. 
Einnig má nefna að við flytjum inn mikið 
magn tappa sem notaðir eru á ýmsar  gerðir 
af flöskum, auk þess að flytja inn allt frá 30 
lítra fötum niður í 150 millilítra fötur en 
salan á þeim eykst stöðugt.“

Starfsfólk Sigurplasts hefur flest unnið 
hjá félaginu í mörg ár og jafnvel áratugi í 
sumum tilvika. Sú mikla reynsla skilar sér 
að sögn Ragnars í mikilli þekkingu á plast-
umbúðum bæði fyrir matvöru og efna-
fyrirtæki. „Svo má geta þess Sigurplast 
endur nýtir allt hráefni sem fellur til við 
framleiðsluna og við hendum engum úr-
gangi. Úr þessu hráefni hafa til dæmis verið 

framleiddar kúlur sem notaðar eru í gólf-
plötur í stórum byggingum eins og tónlist-
ar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu.“ 

Nánari upplýsingar um vörur og þjónustu 
Sigurplasts má finna á www.sigurplast.is.

Heildarlausnir í hálfa öld
Þegar kemur að framleiðslu og innflutningi plastumbúða er Sigurplast í fremstu röð. Fyrirtækið hefur þjónað landsmönnum í 
rúmlega hálfa öld með góðum árangri. Flestir starfsmenn Sigurplasts hafa starfað hjá fyrirtækinu í áratugi og búa yfir mikilli 
þekkingu sem nýtist viðskiptavinum vel.

Sigurplast býður viðskiptavinum upp á fjölbreyttar heildarlausnir í umbúðamálum, hönnun og dreifingu. MYND/VALLI

Pokar og 
plast fá annað 
hlutverk
Plastpoka og plastílát ýmiss konar má nota til margvíslegra 
hluta þegar hefðbundnu hlutverki þeirra lýkur. Poka má til 
að mynda klippa niður í lengjur og hekla úr þeim töskur 
og mottur og flöskur og brúsar geta breyst í hirslur undir 
smáhluti og jafnvel í lítil gróðurhús. Á Pinterest má finna 
óteljandi hugmyndir að sniðugum hlutum úr gömlu plasti.

Gamall djúsbrúsi verður 
að garðkönnu með lítilli 

fyrirhöfn.

Þeir sem eru 
slungnir með 

heklunálina 
geta snarað 

fram inniskóm 
úr gömlum 

plastpokum.

Sjálfvökvandi blómapottar úr flöskum sem 
búið er að skera í tvennt og stinga stútnum 
ofan í botninn.

Stórsniðugt fóður-
búr fyrir fugla úr 

plastflösku og tré-
sleifum sem hengja 

má upp í tré.

Afskorin gos-
flaska getur 
þjónað hlutverki 
gróðurhúss utan 
um græna sprota.
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Hönnun, efnissala og fram-
leiðsla á einum stað tengir 
saman Merkingu og  Format, 

því það sem við hönnum og teikn-
um getum við  einnig framleitt að 
mestu,“ segir Pétur Ingi Arnarson 
framkvæmdastjóri um hið nýsam-
einaða fyrirtæki.

„Markmið okkar er veita við-
skiptavinum heildarlausnir sem eru 
sérsniðnar að þeirra þörfum. Sam-
spil fagurrar hönnunar og fullkom-
inna framleiðslu-
tækja gerir 
okkur kleift 
að  framleiða 
v ö r u r  m e ð 
mjög örugg-
um hætti; allt 
f r á  f lók nu m 
innréttingum 
yfir í skiltagerð 
f y r i r f y r i r tæk i 
og einfalda óróa 
í glugga,“ útskýrir 
Pétur Ingi.

Merking Form-
at vinnur ekki ein-
göngu hluti úr hinum 
ýmsu tegundum plasts 
heldur einnig úr pappa, „reboard“, 
krossviði, mdf-plötum og stáli.

„Tækjabúnaðurinn er afburða-
góður og tölvustýrðir fræsarar og 
laser-skurðarvél í aðalhlutverki. 
Við getum einnig beygt og form-
að plasttegundir í þar til gerðum 
hitabeygjuvélum og ofni,“  upplýsir 
Pétur Ingi.

Fyrirtækið á í góðu samstarfi við 
fjölda hönnuða og arkitekta þegar 
kemur að vöruþróun og framleiðslu 
á þeirra vörum.

„Með því að sameinast Merk-
ingu getum við nú boðið upp á 
 pakkningar úr bylgjupappa fyrir 
vörur sem við framleiðum og auk 
þess prentað  myndir og grafík beint 
á plexigler. Það er afar skemmtileg 
vinnsla og gefur aukna möguleika 

á fjöldaframleiðslu smá-
hluta og f leira,“ segir 
Pétur Ingi.

Mörg stærri verk-
efni Merkingar Form-
ats snúast um sjálfsaf-
greiðslu í verslunum. 

„Þar framleiðum 
við til dæmis nammi-
bari, bakarí og blaða-
rekka. Verkefnin eru 
eins mismunandi 
og þau eru mörg 
og taka þarf tillit 
til ólíkra þátta ef 
vel á að takast til. 
Velja þarf réttu 
efnin og hanna 

traustar vörur sem þola þá um-
gengni sem ætlast er til. Við erum 
 reynslumiklir í þessum geira og 
höfum hannað fjöldann allan af úr-
lausnum sem reynst hafa vel,“ segir 
Pétur Ingi.

Efnissala er stór hluti vörufram-
boðs Merkingar Formats og í boði 
fjölmargar tegundir og þykktir af 
plexigleri og skyldum plasttegund-

um. Hægt er að kaupa plötur í heilu 
lagi eða niðursagaðar eftir óskum, 
og einnig plaströr og öxla.

„Stór hluti okkar verkefna hefur 
einnig snúist um framleiðslu og 
umsjón með uppsetningu á hinum 
ýmsu sýningum. Má þar nefna Upp-
lýsingamiðstöð þjóðgarðsins í Ás-

byrgi, Gljúfrastofu og 200 ára af-
mælissýningu um Jón Sigurðsson, 
sem sett var upp á Hrafnseyri,“ út-
skýrir Pétur Ingi.

Sameiginlegur starfsmanna-
fjöldi Merkingar Formats verður 
um 37 manns og ársvelta um 500 
milljónir. Fram í september  verður 

starfsemi Formats Akron óbreytt 
að Gjótuhrauni 3 í Hafnarfirði. Þá 
mun öll starfsemi sem tengist sölu 
og vinnslu á plexigleri og plast-
efnum flytjast í hús Merkingar að 
 Viðarhöfða 4 í Reykjavík. 

Sjá meira á www.merking.is og 
www.format.is.

Lególand er einn þekktasti skemmtigarður í Danmörku og vinsæll 
hjá fólki á öllum aldri, ekki síst börnunum. Í Lególandi er bæði 
margt að sjá og gera þannig að það þarf að minnsta kosti heilan 
dag til að upplifa sem mest. 

Lególand er byggt úr meira en 60 milljónum legókubbum sem 
gerðir eru úr plasti. Margir Íslendingar hafa heimsótt þennan 
skemmtilega garð en stutt er frá flugvellinum í Billund í garðinn. 

Í garðinum er fjöldi veitingahúsa þar sem gott er að tylla sér 
niður á milli þess sem skoðað er. Auk þess er þar hótel Legoland 
sem er ævintýri líkast fyrir börnin. Hótelið er í miðju ævintýra-
landinu.

Í Lególandi má sjá heilu borgirnar sem byggðar eru úr plast-
kubbum en ekkert hefur verið til sparað til að gera þessa smá-
veröld sem eðlilegasta. Í garðinum er hægt að fara í lest, sigla á 
bát, aka bíl og skoða mörgæsir og vísindatæki. Þá eru margvísleg 
skemmtitæki sem öll börn kunna að meta. Lególand er fullkomin 
ævintýraveröld og hugmyndaflugið óþrjótandi. 

Lególand opnaði 7. júní 1968 og er því 45 ára á þessu ári. Garð-
urinn hefur vaxið mikið á undanförnum árum. Hugmyndin varð 
til árið 1960 þegar Legó-kubbarnir höfðu náð miklum  vinsældum 
um allan heim. Ferðamenn streymdu til verksmiðjunnar til að 
skoða þessa flottu kubba. Um 20 þúsund gestir komu árlega í 
Legó-verksmiðjuna áður en garðurinn var opnaður. 

Lególand 45 ára
Lególand er byggt úr meira en 60 milljónum legókubbum sem gerðir eru úr plasti.

Guðmundur Arason ehf., eða 
GA Smíðajárn, er rúmlega 
fjörutíu ára fjölskyldu-

fyrirtæki. Það hefur lengst af sér-
hæft sig í innflutningi og sölu á 
járni og stáli en hin síðari ár hefur 
fyrirtækið einnig boðið upp á 
önnur hágæðaefni á borð við plast 
af ýmsu tagi.

„Við höfum nýlega hafið sam-
starf við belgíska f yrirtækið 
Quadrant um innflutning á iðn-
aðarplasti á borð við pólýetýlen og 
POM. Quadrant, sem varð nýlega 
hluti af Mitsubishi-samsteypunni, 
er leiðandi á sviði hátækni-plast-
efna,“ segir Þórhallur Óskarsson, 
sölustjóri hjá Guðmundi Arasyni. 

„Iðnaðarplastið er notað í fram-
leiðslu á fiskvinnsluvélum og 
hefur yfir að búa ýmsum sérstök-
um eiginleikum. Efnið er bæði létt 
og slitþolið, auk þess sem auðvelt 
er að þrífa það,“ upplýsir  Þórhallur 
en viðskiptavinir fá efnið afhent í 
plötum sem þeir síðan vinna úr.

Þórhallur segir miklar framfarir 
hafa orðið í vinnslu plastefna und-
anfarin ár, sérstaklega í iðnaðar-
plasti. „Þar má líkja því við há-
tækniiðnað en fólkið hjá Quadrant 
vinnur til dæmis að því að finna 
lausnir og reyna að þróa plastefni 
til sérhæfðra verka,“ segir hann en 
viðskiptavinir  Guðmundar Ara-
sonar geta sérpantað iðnaðarplast 
hjá fyrirtækinu.

Á veggi í matvælafyrirtækjum
Guðmundur Arason f lytur inn 
PVC-plast frá VEKA í Þýskalandi. 
„PVC-efnið hefur verið notað í 
auknum mæli undanfarið. Þetta 
eru hvítar plötur sem eru mjög 
vinsælar í hin ýmsu rými þar 
sem hreinlæti þarf að vera í full-
komnu lagi,“ segir Þórhallur og 
nefnir þar fyrirtæki í matvæla-
vinnslu, allt frá frystitogurum til 
kjúklingasláturhúsa. „Plöturnar 
eru notaðar sem veggklæðning-
ar. Þær eru auðvelt að þrífa og þola 
öll hreinsiefni,“ segir hann. PVC 
er einnig notað í margt annað. Til 
dæmis í skiltagerð og í klæðning-
ar á svalir, enda þykir efnið þykir 

henta mjög vel í slíkt þar sem það 
er viðhaldsfrítt.

Að lokum er Guðmundur Ara-
son einnig með plast fyrir bygg-
ingaiðnað. Þar má nefna ylplast 
sem notað er í gróðurhús og sól-
skála og glært báruplast. „Það 
hefur sama form og gamla góða 
bárujárnið og er oft notað í loft 
á stórum skemmum og jafnvel í 
gróðurhús.“

Hjá fyrirtækinu starfa um 20 
manns en starfsstöðvar fyrir-
tækisins eru að Skútuvogi 4 og 
Rauðhellu 2, auk þess sem rekin er 
söluskrifstofa á Akureyri.  Nánari 
upplýsingar má finna á www.ga.is 
og í síma 568-6844.

Létt og slitþolið efni
Guðmundur Arason ehf. flytur inn þrenns konar plastefni. Iðnaðarplast frá 
gæðamerkinu Quadrant í Belgíu, PVC-plastplötur frá VEKA í Þýskalandi og 
ýmiss konar plast í byggingariðnað.

Þórhallur Óskarsson sölustjóri hjá Guðmundi Arasyni ehf. segir miklar framfarir hafa 
orðið í vinnslu plastefna. MYND/ANTON

Allt frá innréttingum yfir í óróa
Nú í sumarbyrjun sameinuðust fyrirtækin Merking ehf. og Format Akron ehf. undir nafninu Merking Format. Aðalsmerki fyrirtækisins 
er að veita viðskiptavinum sínar sérsniðnar heildarlausnir þar sem hönnun, efnissala og framleiðsla fer fram á einum og sama staðnum.

Pétur Ingi Arnarson er framkvæmdastjóri Merkingar Formats þar sem möguleikar á hönnun, efnisvali og framleiðslu eru nær 
takmarkalausir. Á gula spjaldinu má sjá hönnun sem er nákvæmt útskorin í laser-skurðarvél. MYNDIR/ANTON
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PLAST TIL GÓÐRA VERKA
Pokasjóður fær tekjur af sölu 
plastburðarpoka í verslunum. 
Pokasjóður hét áður Umhverfis-
sjóður verslunarinnar og út-
hlutaði styrkjum til verkefna sem 
heyrðu undir almannaheill, svo 
sem umhverfismál, menningar-
mál, listir, íþróttir og mannúðar-
mál. 

Stjórn Pokasjóðs hefur 
ákveðið að hætta hefðbundnum 
úthlutunum en setja þess í 
stað fjármuni í tækjakaup fyrir 
sjúkrastofnanir landsins og fleira. 
Pokasjóður mun því ekki lengur 
auglýsa eftir umsóknum um 
styrki en hafi einstaklingar eða 
hópar góðar hugmyndir um 
verkefni er þeim frjálst að fylla út 
umsóknareyðublað sem finna má 
á heimasíðu sjóðsins. 

Eftirtaldar verslanir standa 
að Pokasjóðnum: ÁTVR, Bónus, 
Hagkaup, Kaskó, Kaupfélag 
Héraðsbúa, Kaupfélag Steingríms-
fjarðar á Hólmavík, Kaupfélag 
V-Húnvetninga á Hvammstanga, 
Melabúðin, Nettó, Samkaup 
Úrval, Samkaup Strax og Þín 
verslun á Seljabraut.

 Heimild: www.pokasjodur.is

ENDURVINNSLA Á PLASTI
Á síðastliðnum fjörutíu árum 
hefur orðið mikil vakning á 
endurvinnslu og umhverfisvernd. 
Mikil tæknivæðing og betra upp-
lýsingaflæði eru talin vera ástæð-
an fyrir því að u.þ.b. 80% allra 
plastumbúða í Banda ríkjunum 
skila sér til endurvinnslustöðva 
og prósentan fer einnig hækk-
andi hér á landi. Hægt er að 
endurvinna flestar tegundir 
plasts. Hægt er að sjá tegund 
plastsins á umbúðunum en þá er 
endurvinnslumerkið með tölu í 
miðjunni frá einum upp í sex. Þær 
umbúðir sem merktar eru á þann 
máta eru endurvinnsluhæfar, 

aðrar ekki. Hægt 
er að fara með 
plast til endur-

vinnslu í 
Sorpu.

NOKKRAR STAÐREYNDIR UM PLAST
■ Orðið plast er komið af gríska orðinu „plasticos“ sem þýðir: má auðveldlega 
móta.
■ Náttúruleg plastefni, eða lífrænar fjölliður, má meðal annars finna í dýra-
beinum, hornum, steingerðri trjákvoðu furutrjáa, trjákvoðu ýmissa hitabeltis-
trjáa og í býflugnavaxi. 
■ Það tekur eina plastflösku um 450 ár að brotna niður í náttúrunni.
■ Í eina flíspeysu þarf að endurvinna um 25 plastflöskur.
■ Um tíu prósent af heimilisrusli eru plast, þar af eru plastflöskur um 40 
prósent.
■ Innkaupapokinn klassíski var fundinn upp af sænska verkfræðingnum 
Gustaf Thulin snemma á sjöunda áratugnum. Thulin hannaði pokann fyrir 
fyrirtækið Celloplast í Norrköping í Svíþjóð en einkaleyfi fékkst fyrir pokanum 
árið 1965.

STÖÐ 2 VILD - HEIMS KLASSA ENDURNÆRANDI SNILLD
Það eina sem þarf að gera er að skrá kreditkort heimilisins á d2 i
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Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 

50% afsláttur af stökum tímum í baðstofu.
40% afsláttur af þriggja mánaða korti í baðstofu og heilsurækt.

25%
afsláttur ef verslað 

er fyrir 2.000 kr. eða meira

20%
afsláttur af 
fatahreinsun

10%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr.
 eða meira
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40%
afsláttur af

bílaþvotti að utan 

15%
afsláttur af vörum á bilinu 
10.000 kr. – 400.000 kr.

afslát
er fy

 e

m á bilinu 
0.000 kr.

Sækja þarf um Olís 
greiðslulykil til að fá afslátt

ttur af
i að utan

afsláttur af vö
10.000 kr. –

12%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr. eða meira 

Kynntu þér 
tilboðin á 

stod2.is/vild

40% afsláttur af þriggja mánaða korti í baðstofu og he

AFSLÁTTUR

tarrfsaðila.jj já fjölda samsm t

SKEMMTI-
GARÐURINN
5O% afsláttur af fjölskyldukortum Skemmtigarðsins.
Þú borgar 3.000 kr. en færð 6.000 kr. inneign.

milisins á stod2.is

SKEMMTI-GARÐURINN
Þú greiðir aðeins 1.500 kr. fyrir Lasertag og 36 Minigolf brautir fylgja frítt með.

ÞúÞú f fææ ssláláærærððð ð sjsjsjsjálálá fkkf rarafafa a afsfs áátttt hhjá fjölda sa

AFSLÁTT
UR

INN
rir Lasertag 
frítt með.

rtart

AFSLÁTTUR

Í GRAFARVOGI


