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Nú höfum við 
augastað á 

gömlum tekksófa sem 
okkur langar að láta 
bólstra, klæða í hvítt og 
setja marglita hnappa í 
bakið.

Fyrirtækið Bólstrarinn byggir á gömlum 
og traustum grunni enda er það stofn-
að árið 1944 og fagnar því 70 ára afmæli 

á næsta ári. Gunnar V. Kristmannsson stofn-
aði Bólstrarann á sínum tíma en í dag  stýrir 
sonur hans, Hafsteinn Gunnarsson, fyrir-
tækinu. „Við höfum sinnt almennri bólstrun 
í öll þessi ár. Fólk gerir sér almennt ekki grein 
fyrir því að bólstraðir hlutir eru alls  staðar í 
kringum okkur, til dæmis á heimilum, í fyrir-
tækjum, flugvélum og bílum. Áður fyrr fram-
leiddum við líka húsgögn en það breyttist 
þegar Ísland gekk í EFTA. Gæði húsgagna 
hafa minnkað mikið undanfarin ár og við 
erum því oft að laga nýleg húsgögn. Einnig 
erum við mikið að hressa upp á leðurhúsgögn 
sem til dæmis eru upplituð og komin á tíma.“ 
Hjá fyrirtækinu vinna sex manns, allir hoknir 
af reynslu að sögn Hafsteins. „Hér vinna ein-
ungis fagmenn enda tekur að minnsta kosti 
sex ár að verða góður bólstrari. Margir halda 
að þetta sé bara föndur en svo er alls ekki, til 
þess þarf langa þjálfun.“

Mörg þekkt merki
Að sögn Hafsteins hefur bólstrun og klæðn-
ing húsgagna aukist hérlendis undanfarin ár. 
„Við finnum vel fyrir því enda hækkuðu hús-
gögn mikið í verði eftir hrun. Bæði vill fólk 
laga húsgögnin sín og svo er húsgagnamark-
aðurinn á Íslandi svolítið einsleitur. Því koma 
líka margir til okkar og klæða upp gömul hús-
gögn, sérstaklega í „sixties“ stíl.

Algengast er að Bólstrarinn sjái um 
 bólstrun stóla og sófa en einnig sjá starfs-

menn fyrirtækisins um að sérsmíða húsgögn. 
„Við höfum undanfarið sér smíðað mikið af 
húsgögnum fyrir nýja veitingastaði, hótel, 
gistiheimili og einstaklinga. Það er miklu 
dýrara að láta sérsmíða fyrir sig erlendis 
og því komum við sterkir inn þar. Um leið 
vinnum við mikið með ungum  arkitektum 
sem margir hafa lært erlendis.“

Bólstrarinn flytur inn fjölda áklæða frá 
mörgum af þekktustu framleiðendum Evr-
ópu, til dæmis Romo Fabricks, Kirkby Design 
og Villa Nova. „Það eru eðlilega tísku sveiflur 
í áklæðum eins og öðru, bæði hvað varðar 
liti og áferð. Undanfarið hafa viðskipta vinir 
okkar frekar valið áklæði fram yfir 
leður enda mikið um leðurhús-
gögn alls staðar. Margir eru því 
að skipta yfir í bjarta og fallega liti 
á áklæðum í stað svarta og hvíta lit-
arins sem fylgir flestum leðurhús-
gögnum.“

Gluggatjaldaefni og veggfóður
Fyrirtækið hefur einnig um langt 
skeið selt gluggatjaldaefni og vegg-
fóður. Hafsteinn segir sölu gluggatjalda 
hafa aukist talsvert undanfarin ár, sér-
staklega á þunnu gardínuefni. „Við bjóð-
um einnig upp á gott úrval af veggfóðri en 
þau eru líka að verða algengari á heimilum 
og fyrirtækjum landsins. Þá er ekki endi-
lega verið að þekja allt rýmið með 
veggfóðri heldur bara einn vegg. 
Þar eru margir að leita í hlýleik-
ann aftur í stað steypunnar.“

Á heimasíðu Bólstrarans, 
www.bolstrarinn.is, má finna 
ótal sýnishorn af áklæðum, 

gluggatjöldum og veggfóðri. „Fólk 
getur byrjað þar og skoðað hvað er 
í boði. Síðan er upplagt að koma við 

hjá okkur og fá sýnishorn með heim 
áður en pantað er. Yfirleitt tekur ferlið 

minna en viku, frá því áklæði er pantað og 
þar til það kemur í hús. Við eigum mörg 
þúsund sýnishorn af áklæðum og því þarf 
enginn að hafa eins lit. Einnig flytjum við 
inn úrval af leðri í ólíkum litum og með 
ólíka áferð.“ 

Þekking á 
gömlum grunni
Í næstum sjö áratugi hefur Bólstrarinn sinnt almennri bólstrun 
hér á landi. Fyrirtækið selur einnig mikið úrval gluggatjaldaefna 
og veggfóðurs. Starfsmenn Bólstrarans búa yfir mikilli þekkingu 
og reynslu sem skilar sér í úrvals vöru til viðskiptavina.

„Hér vinna einungis fagmenn enda tekur að minnsta 
kosti sex ár að verða góður bólstrari,“ segir Hafsteinn 
Gunnarsson hjá Bólstraranum. MYND/GVA

Við sönkuðum að okkur 
gömlum borðstofu-
stólum á bland.is og 

létum bólstra þá og klæða 
hvern í sínum litnum hjá 
Bólstraranum á Langholts-
vegi. Þá fundum við gamlan 
hægindastól í Góða hirðinum 
sem fékk sömu meðferð. Nú 
höfum við augastað á gömlum 
tekksófa sem okkur langar að 
láta bólstra og klæða í hvítt og 
setja marglita hnappa í bakið.“ 

Elva segir að þau Guð-
mundur séu litaglöð og þess 
vegna hafi þau ákveðið að 
hafa borðstofustólana hvern í 
sínum lit. „Það var settur nýr 
svampur í þá alla og þeir svo 
yfirdekktir með leðurlíki. Það 
er ótrúlega slitsterkt og  flestir 
sjá engan mun á því og ekta 
leðri.“

Sessan og bakið á hæg-
indastólnum voru líka klædd 
með leðurlíki en tvídefni sett 
í hliðarnar. „Það var hug-
mynd bólstrarans og kom 

mjög vel út. Hann er með 
mikið úrval af efnum og 
litum og tekur auk þess niður 
sérpantanir. Það er því bara 
að sleppa hugmyndaf lug-
inu lausu. Þessi tekk húsgögn 
halda sér vel og þarf lítið að 
eiga við viðinn. Eftir  bólstrun 
verða þau eins og ný.“ 

Enginn 
borð stofustóll eins
Hjúkrunarfræðingurinn Elva Björk Ragnarsdóttir er mikill fagurkeri og 
hefur gaman af því að gefa gömlum húsgögnum nýtt líf.  Hún og 
maðurinn hennar, Guðmundur F. Jóhannsson, hafa komist upp á lag með 
að láta bólstra gömul tekkhúsgögn og eru himinlifandi yfir útkomunni.

Þennan hægindastól keyptu Elva og Guðmundur, maðurinn hennar, í Góða 
hirðinum á 1.500 krónur. Hér er hann eftir yfirhalningu bólstrara.

Elva er óhrædd við að velja 
litrík húsgögn. Borðstofu-
stólarnir eru hver í sínum 
lit; einn er svartur, annar 
hvítur, þriðji fjólublár, fjórði 
blár, fimmti rauður og sjötti 
grænn.

MYND/PJETUR
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Klæðskerasniðin húsgögn
Hjá G.Á. húsgögnum fást sérsmíðuð húsgögn sem hægt er að klæðskerasníða inn í það rými sem þeim er ætlað.

G. Á. húsgögn sérhæfa sig í 
framleiðslu á húsgögnum 
og bólstrun fyrir heim-

ili, stofnanir, hótel, veitinga-
hús, skip og báta. Fyrirtæk-
ið var stofnað árið 1975 og er 
eitt elsta starfandi húsgagna-
fyrir tæki landsins. Starfs-
menn G.Á. húsgagna sér-
smíða húsgögn eftir óskum við-
skiptavina og bjóða lausnir sem 
ekki fást annars staðar. Hægt er 
að klæðskerasníða húsgögn inn í 
ákveðin rými. Fólk þarf því ekki að 
velja hér um bil rétta stærð af sófa 
eða hér um bil réttan lit  heldur fær 
nákvæmlega það húsgagn sem 
það vill, sem passar nákvæmlega 
í það pláss sem því er ætlað. 

Notast er við grunna G.Á. hús-
gagna en viðskiptavinir velja 
liti, stærðir og efni með aðstoð 
meistara, sveina og annarra 
starfsmanna verslunarinnar. 
Unnið er náið með arkitektum 
auk þess sem starfsmenn fyrir-
tækisins eru duglegir að viða að 
sér nýrri þekkingu, straumum 
og stefnum á sýningum erlendis. 

Allar grindur eru  smíðaðar 
á staðnum og fyrirtækið flytur 
sjálft inn alla fylgihluti, leður og 
áklæði. 

Starfsmenn G.Á. húsgagna 
fylgjast vel með ríkjandi tísku-
straumum í  húsgagnahönnun. 
Sem stendur má greina umtals-
verða fortíðarhyggju í hönnun-
inni og minnir form og efnisval 
um margt á tísku sjöunda ára-
tugarins. Nýi sófinn Geitir ber 
þess merki, en hann var frum-
sýndur á Hönnunarmars í fyrra 
og svo aftur örlítið breyttur í ár. 
Hann ber gamalt íslenskt karl-
mannsnafn en öll hönnun G.Á 
húsgagna ber íslensk nöfn. 

Perla hentar mjög vel 
sem sjónvarpssófi en passar líka vel í 

setustofuna.

sig í 
num 
eim-

-
við-
sem

Perla hentar mjög vel 
sem sjónvarpssófi en passar líka vel í 

setustofuna.

Hreiður er dýpsti sófi 
G.Á. húsgagna. Hann 
tekur vel á móti þeim 
sem í hann sest með 
mjúkri setu og baki. 

Fæstir vilja standa upp 
úr þessum sófa.

Án bólstrunar sæti fólk á grindum og 
gormum.  Bólstrun er gríðarlega mikil-
vægur hlekkur í nútímaþægindum.

Starfsmenn G.Á. 
húsgagna 

fylgjast vel með ríkjandi 
tískustraumum í 
húsgagnahönnun. Sem 
stendur má greina 
umtalsverða 
fortíðarhyggju í 
hönnuninni og minnir 
form og efnisval um 
margt á tísku sjöunda 
áratugarins.

GÁ húsgögn ehf. er traust fyrirtæki sem hefur veri á íslenskum markaði um 
árabil. Við leggjum áherslu á stílhrein, vönduð húsgögn og fljóta og góða 
þjónustu. Ef þig vantar falleg húsgögn fyrir heimilið eða fyrirtækið þá eigum við 
réttu húsgögnin fyrir þig.
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Við tökum málin þín í okkar hendur
Sérsmíðum fyrir heimili og fyrirtæki
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Pamela Anderson
Fyrirsætan og 
kynbomban 
 Pamela Ander-
son sagði eitt sinn 
í viðtali að það 
sem róaði hana 
hvað mest væri að 
bólstra. „Ég eyði 
löngum  stundum 
í búðum sem selja 
gamalt drasl og 
kaupi léleg hús-
gögn. Síðan 
bólstra ég þau 
sjálf. Það er eins 
og góð meðferð.“

John Schneider
Schneider er 
þekktastur fyrir 
hlutverk sitt 
sem Bo Duke í 
þáttunum The 
Dukes of Haz-
ard, sem voru 
vin sælir á átt-
unda og  níunda 
áratugnum. Sem 
ungur maður 
vann Schneider 
hjá föður sínum 
sem rak fyrir-
tæki sem sá um 
bólstrun í flugvélum og bílum. Hann 
hefur lagt bólstrunina á hilluna en 
heldur áfram að safna bílum. 

Jack White
Jack White er þekktastur fyrir 
að vera söngvari og gítar-
isti rokkbandanna The White 
 Stripes og The  Raconteurs. 
Færri vita að áður en tónlistar-
ferillinn komst á flug starfaði 
White við bólstrun húsgagna. 
Hann starfaði í nokkrum 
bólstrunarfyrirtækjum í Detroit 
í Bandaríkjunum og opnaði 
loks sitt eigið verkstæði, Third 
Man Upholstery, en þess má 
geta að White rekur í dag plötu-
merki sem heitir Third Man Re-
cords. Gaman er að segja frá því 
að White spilaði eitt sinn í hljómsveit sem kallaðist The 
Upholsterers, eða bólstrararnir. White dundar sér enn við 
bólstrun þegar hann hefur tíma.

Sigurjón Kristensen, eigandi Bólstur smiðjunnar, 
hefur víðtæka og langa reynslu af bólstrun sem 
endurspeglast í verkefnum verkstæðisins. „Við 

höfum til dæmis sinnt flugvélum talsvert og sjáum 
um allt viðhald á innanlandsvélum Flugfélags Ís-
lands, fyrir Mýflug og fleiri. Þá gerum við einnig við 
bílsæti, saumum blæjur yfir báta, erum með antík-
bólstrun, þjónustum veitingahús og hótel og sinnum 
allri almennri bólstrunarvinnu,“ upplýsir Sigurjón. 
Hann bendir á að Bólstursmiðjan bjóði upp á mikið 
úrval af vönduðu áklæði og leðri. „Við erum til dæmis 
með sérhæfð og vottuð áklæði fyrir flugvélar.“

Framleiðir íslensk húsgögn
Hin síðari ár hefur Bólstursmiðjan sérhæft sig í fram-
leiðslu á húsgögnum eftir íslenska hönnuði, auk ný-
smíði fyrir hótel og veitingastaði. 

„Ég er í góðu samstarfi við Reyni Sýrusson hjá 
 Sýrusson hönnunarhúsi, sem er einmitt hér við hlið-
ina á okkur í Síðumúlanum,“ upplýsir Sigurjón, sem 
hefur einnig unnið með öðrum hönnuðum á borð við 
Pétur Lúthersson og Erlu Sólveigu Óskarsdóttur. 

Framtíðarsýn Sigurjóns snýst um að Bólstur-
smiðjan verði framleiðslufyrirtæki og að sérsmíði 
verði í minnihluta verkefna.

Tveir fastir bólstrarar eru í vinnu hjá Bólstur-
smiðjunni. Þegar stór pöntun berst á húsgögnum 
fær Sigur jón fleiri bólstrara til liðs við sig. „Við erum 
fimm þegar mest er,“ segir hann glaðlega.

Bólstursmiðjan 
býr til Hangover
Bólstursmiðjan í Síðumúla 33 sérhæfir sig í framleiðslu á húsgögnum eftir 
íslenska hönnuði. Hún tekur einnig að sér flest önnur verkefni sem snúa að 
bólstrun og er með mikið úrval af vönduðu áklæði sem er vottað.

Bólstursmiðjan framleiðir húsgögn úr smiðju húsgagnahönnuð-
arins Reynis Sýrussonar. Hér má sjá glænýjan stól úr sófasettalínu 
sem er afrakstur samstarfsins. 

Sigurjón Kristensen við vínrekkann Hangover og blaðastandinn Wallpaper. „Þessir munir eru mjög vinsælir og við framleiðum talsvert 
af þeim,“ segir Sigurjón. Reynir Sýrusson hannaði en Bólstursmiðjan kemur að framleiðslu.  MYND/PJETUR

Hugmyndaflugi hönnuða eru engin takmörk sett og reglulega 
ögra þeir hefðbundnum aðferðum og viðteknum venjum. Við 
tókum saman fjögur dæmi þar sem óhefðbundin bólstrun  leikur 
aðalhlutverk í útliti stóla og sófa.

1Bouquet-stóllinn eftir Tokujin Yoshioka líkist helst blóma-
beði, eins og nafnið gefur til kynna. Áklæðið er alsett 
 lausum „rósablöðum“ og hvergi er að sjá sauma né hnappa.

2Antibodi eftir spænska hönnuðinn Patriciu Urquiola er 
dæmi um óhefðbundna bólstun en bólstrunin er látin móta 
munstrið á stólnum.

3Doodle-sofa eftir sænska hönnunarteymið FRONT hefur 
vakið athygli en munstrið í bólstruninni var unnið upp úr 
teikningum og kroti hönnuðanna þegar þeir sátu fundi.

4The Princess bed frá Moroso er óhefðbundið rúm. Inn-
blásturinn kemur rakleitt frá ævintýrinu um prinsessuna 
á bauninni og er dýnan samsett úr mörgum lögum sem öll 

eru sérstaklega bólstruð.

Óhefðbundnar aðferðir

Fræga fólkinu er oft meira til lista lagt en margir gætu haldið. Bólstrun er kannski ekki það fyrsta sem 
fólki dettur í hug þegar fólkið hér að neðan er nefnt á nafn.

Frægir einstaklingar sem bólstra

2

1

3

4

Með áherslu á 
eldri húsgögn

Bólstrun
-Öll almenn- 


