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Egill Árnason ehf. hefur verið 
leiðandi fyrirtæki þegar kemur 
að gólfefnum í tugi ára. Allan 

þennan tíma hefur verið byggt á 
fremstu framleiðendum hverju 
sinni frá Danmörku, Ítalíu, Spáni og 
Þýskalandi, en eins og margir vita eru 
þessar þjóðir leiðandi í framleiðslu á 
vönduðum vörum.  Það er þessi full-
komna blanda af gæðum og verði 
sem hefur sett Egil Árnason ehf. í 
fremstu röð, segir Ásgeir Einarsson 
framkvæmdastjóri.

Plankaparket hefur verið mjög 
vinsælt undanfarin ár en einkenni 
þess eru að parketborðin eru mótuð 
úr heilum planka og fá því veglegra, 

og að því er sumum finnst, nátt-
úrulegra útlit heldur en hefðbundið 
stafa parket. Egill Árnason ehf. hefur 
undanfarin ár tekið forystu í sölu á 
parketi á íslenskum gólfefnamarkaði 
með veglegu úrvali af plankaparketi  
eða yfir 80 tegundum. Allt er planka-
parketið með viður kenndri viðar-
læsingu, í fullri þykkt eða 14 mm og í 
löngum borðum sem eru 2,2 metrar á 
lengd, en það skiptir miklu máli varð-
andi gæði og endingu vörunnar. Að 
sjálfsögðu er allt parket frá Agli Árna-
syni með UV-lakki sem hægir á öldr-
un viðarins og með 30 ára ábyrgð. 
Fyrir flesta eru gólfefna kaup ekki 
reglulegur þáttur í innkaupum og því 

er að mörgu að hyggja við val á gólf-
efnum. Það er einmitt þess vegna sem 
600 fermetra sýningarsalur okkar á 
Suðurlandsbraut 20 er kjörinn staður 
til að setjast niður og velja þær prufur 
sem taka á með sér heim. Ef svo ólík-
lega vill til að ekki finnst gólf við hæfi 
má auðvitað breikka úrvalið með því 
að velja úr þúsundum tegunda sem 
fá má sérpantaðar. Ef viðskiptavinur-
inn er svo ekki með fastmótaðar hug-
myndir um það sem óskað er eftir þá 
eru reynslumiklir sérfræðingar okkar 
til þjónustu reiðubúnir, hvort sem um 
er að ræða ráðgjöf við gólfið sjálft, 
viðhald eða lagningu, segir Ásgeir.

Viðskiptavinirnir eru bestu 
sölumennirnir
Með því að bjóða eingöngu vörur 
sem eru þrautreyndar á íslenskum 
markaði hefur tekist að byggja upp 
tryggan viðskiptavinahóp sem veit 
að gengið er að gæðunum vísum 
þegar kemur að vörum tengdum 
parketi og flísum. Ekki er svo verra 
að vita að í hverri viku kaupa tugir 
sérhæfðra iðnaðarmanna, parket-
lökk, parketlím, parketolíur og og 
parket, enda oft verið sagt að að fag-
mennirnir versli eingöngu þar sem 
verð og gæði fara saman.  Það ætti 
því að vera auðvelt að velja hvert á að 
fara ef verið er að gera við gólf, bæta 

við eða leggja heilu húsin með nýjum 
gólfefnum. 

Að lokum bendir Ásgeir á að það 
borg sig að velja vandlega þegar verið 
er að velja gólfefni sem eiga að endast 
í tugi ára. Þess vegna sé það kjörið að 
spyrja fagmenn í parketlögnum hvort 
efnin hafi reynst vel áður en fjárfest 
er í nýju gólfi, með því má forðast að 
kaupa efni sem ekki er komin reynsla 
á á íslenskum markaði. Hefðbundið 
parket á að endast hið minnsta í 40 ár 
og við viljum tryggja að viðskiptavin-
ir okkar fái vöru sem þeir eru ánægð-
ir með, ekki bara þegar efnið er keypt 
heldur líka eftir 40 ár þegar tími er 
kominn á endurnýjun.

Fremstir í gólfefnum í 76 ár
Reynsla á gólfefnamarkaði og fjöldamörg vel heppnuð verkefni bæði í heimahúsum, stofnunum og fyrirtækjum er til marks um áherslu á þau gæði 
sem Egill Árnason ehf. býður upp á. Það er einmitt þetta sem myndar sérstöðu á þessum markaði og verður til þess að viðskiptavinirnir koma aftur og 
aftur, að sjálfsögðu ánægðir með gæði vörunnar og þá þjónustu sem þeir fá.

JUNCKERS FRÁ DANMÖRKU
Margir kannast við Junckers-parketið og viðhaldsvörurnar enda verið í 
rúma hálfa öld á íslandi. Í verslun Egils Árnasonar færðu parketið ásamt öllum 
viðhaldsefnum fyrir parket. Junckers-olíur, lökk og viðhaldsefnin eru notuð á 
þúsundum heimila og fjölmörgum stofnunum og íþróttahúsum. Margir þekkja 
Junckers Rustik Olíuna sem er ein besta 
parket- og húsgagnaolía á markaði, sú eina 
sem ekki hefur sjálfkveikihættu úr klútum 
og tuskum þegar búið er að olíubera.

APAVISAFLÍSAR FRÁ SPÁNI
Það eru fáir framleiðendur sem skara fram úr í flísaframleiðslu, en 
Apavisa er einn af þeim. Með úrvali af stílhreinum flísum sem eru tví-
brenndar og réttskornar setur Apavisa markið hátt. Kíktu við í verslun 
okkar því að á næstu dögum fáum við nýja línu frá Apavisa sem setur 
ný viðmið í flísum. Ef ætlunin er að setja niður einstakt flísagólf þá eru 
átthyrndu flísarnar frá Apavisa athyglis-
verðar. Þær fást í nokkrum litum og vekja 
eftirtekt þar sem þær hafa verið notaðar.

Kynningarblað
Eikin sígild
Nýjungar
Lagning
Viðhaldsvörur
Ráðgjöf
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UNIDRAIN GÓLFNIÐURFÖLL 

GÆÐI, ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ - ÞAÐ ER TENGI

Unidrain er hægt að nota í öllum gerðum 
bygginga, þar sem flísar eru á gólfum, hvort 
heldur sem verið er að standsetja eða byggja 
nýtt, á heimilum og í opinberum byggingum. 
Unidrain er notað í öllum gerðum baðherbergja, 
í sturtuklefum, baðherbergjum með mörgum 
sturtum og sem niðurfall undir vöskum. Um er 
að ræða mjög endingargott kerfi sem er einfalt í 
uppsetningu, auk þess að vera mjög áreiðanlegt.
 

   uppsetningu 

   glæsilegt baðherbergi 

Það eru alltaf örlitlar tískusveiflur í 
gólfefnum sem fylgja sveiflum í bíla-
iðnaði og fatatísku í litum. En þó má 

segja að við Íslendingar séum frekar var-
kárir þegar kemur að vali á gólfefnum. 
Eik er mikið tekin í parketi því hún geng-
ur með flestum innanstokksmunum. Gráir 
og drapplitaðir tónar eru líka vinsælastir í 
gólfteppum. Fólk kaupir frekar stakar mott-
ur í djörfum og sterkari litum,“ segir Þor-
geir sem stofnaði fyrirtækin árið 2000.

Stepp selur teppi og dúka og Parket og 
gólf selur parket, klæðningar og f leira. 
Einnig býður fyrirtækið upp á þjónustu við 

lagningu gólfefna. „Við gerum tilboð í sam-
eignir í fjölbýlishúsum og útvegum flest-
ar gerðir af gólfefnum. Viðskiptavinurinn 
getur fengið tilboð sér að kostnaðarlausu 
og án skuldbindinga. Við sendum mann 
á staðinn sem mælir gólfflötinn og fer yfir 
svæðið. Svo reiknum við út kostnað og útbú-
um lausn sem hentar á viðkomandi stað,“ 
útskýrir Þorgeir, en ekki henti sama gólfefn-
ið alls staðar.

„Það er gott að geta blandað gólfefnum 
saman, sumstaðar passar betur að hafa 
parket en annars staðar passar betur að 
hafa teppi, til dæmis upp á hljóðeinangr-

un. Við útvegum fagaðila sem sjá um alla 
verkþætti. Einnig sníðum við til mottur 
eftir óskum viðskiptavina úr þeim efnum 
sem við erum með,“ segir Þorgeir og nefnir 
sísalteppi og flosteppi með löngum hárum 
sem vinsæl efni í mottur undanfarin ár. En 
er erfitt að halda mottum og teppum hrein-
um sem hafa löng hár? „Nei, það er ekkert 
mál að hirða um þau, bara renna yfir með 
ryksugunni,“ segir Þorgeir.

Í versluninni fást einnig hreinsiefni sem 
henta hverju gólfefni fyrir sig. Þorgeir segir 
parket einfaldara í þrifum. Óhreinindi og 
ryk felist auðveldar í teppum en með reglu-

legri ryksugun og góðum þurrhreinsiefnum 
er auðvelt að halda teppunum fallegum.

„Í dag eru öll teppi framleidd þannig að 
í þeim lifa engar örverur. Fólk velur gjarn-
an parket vegna þess að það er auðveldara 
og einfaldara í lögn. Hvaða handlaginn ein-
staklingur sem er getur lagt smelluparket-
ið frá Parador, en þar sem hljóðeinangrun 
skiptir máli verður umhverfið allt annað þar 
sem teppin eru notuð.“

Meðal vörumerkja sem fást hjá Stepp og 
Parketi og gólfi er þýska merkið Parador, 
Brintons og Danska merkið Danflor. Heima-
síða verslunarinnar er www.parketoggolf.is

Eikin alltaf vinsælust 
á íslensk gólf
Þorgeir Björnsson, framkvæmdastjóri verslananna Stepp og Parket og gólf, segir Íslendinga varkára þegar 

kemur að gólfefnavali. Eikarparket haldi jafnan vinsældum sínum.

Þorgeir Björnsson framkvæmdastjóri Stepps og Parkets og gólf í Ármúla. Hægt er að fá mottur sniðnar eftir máli en gott úrval af gólfteppum er að 
finna í versluninni Stepp. MYND/STEFÁN

Þó að eikin haldi vinsældum sínum er ýmsar aðrar 
tegundir af parketi að finna í Parket og gólf.

Hægt er að fá tilboð í gólfefni og lagningu þeirra á stigaganga húsfélaga.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmaður auglýsinga:  Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is s. 512 5411 | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Það borgar sig að vanda valið 
og velja úrvalsvörur. Lát-
laust og hlutlaust park-

et eldist oftast best,“ segir Birg-
ir Þórarinsson, eigandi Birgis-
son í Ármúla 8. Hann er búinn að 
vera í bransanum í yfir þrjátíu ár 
og veit hvað hann syngur. Nú eru 
synir hans komnir í slaginn með 
honum. „Við byggjum á mikilli 
reynslu og erum með umboð fyrir 
þekkta framleiðendur í parketi, 
f lísum og hurðum.“ Birgir tekur 
fram að Birgisson leggi áherslu á 
að bjóða úrvalsvöru á hagstæðu 
verði.

Birgir hefur verið umboðsmað-
ur fyrir sænska parketframleið-
andann Kährs í 25 ár. „Búið er að 
selja yfir eina milljón fermetra af 
Kährs-parketi á Íslandi og það 
segir sína sögu um gæðin. Allir 
fagmenn þekkja það, enda hentar 
það vel íslenskum aðstæðum. Hér 
á landi eru nefnilega mjög öfga-
kenndar aðstæður. Við kyndum 

húsin mikið og rakastig í íbúðum 
getur verið mjög lágt. Þetta þurf-
um við að hafa í huga þegar við 
veljum parket.“ 

Eikin er langeftirsóttust í 
parketi og hefur verið frá upp-
hafi, að sögn Birgis. „Markaður-
inn vill náttúrulegt útlit á okkar 
tímum. Burstuð, hvíttuð og grá-
bæsuð eik er vinsæl núna,“ segir 
hann. Tekur líka fram að undirlag 
undir parket þurfi að vera hljóð-
einangrandi, bæði til að hljóð ber-
ist ekki milli hæða og endurkastist 
ekki um híbýlin. „Með því að vera 
með gott undirlag undir parketinu 
verður það líka höggþolnara, því 
að það gefur eftir.“  

Þótt Birgisson sé nýtt fyrirtæki 
byggir það á gömlum grunni. 
„Starfsmennirnir eru allir með 
mikla reynslu og þekkingu þannig 
að það er ekki komið að kofun-
um tómum hér,“ segir Birgir. „Við 
leggjum áherslu á að veita vand-
aða og góða þjónustu.“

Látlaust 
eldist oftast best
Þegar gólfefni eru keypt er fjárfest til framtíðar. Hjá 
Birgisson í Ármúla 8 er boðið upp á úrvalsvörur frá 
virtum framleiðendum. 

Hvítleit eik er vinsæl núna. MYND/VILHELM 

Úrvalið er mikið í Birgisson. MYND/VILHELM

Starfsmenn Birgisson eru með mikla reynslu og þekkingu. MYND/GVA

Notkun gólfflísa hefur aukist 
á seinni árum að sögn Birgis í 
Birgisson. „Fólk notar flísarnar með 
parketi, þær eru settar á fleti sem 
mæðir á, eins og eldhús, hol og 
forstofur og auðvitað á baðher-
bergin. Stórar flísar njóta vinsælda 
núna. Þær gefa „grand” útlit,“ segir 
hann og nefnir flísar í stærðunum 
80X80 og 45X90 og allt upp í 
60X120. 

Agrob-Buchtal er vinsælt vöru-
merki í flísum. Einnig Casa Dolce 
Casa sem Birgir segir arkitekta 
sérlega hrifna af.

„Við ráðleggjum eindregið 
gegnheilar gólfflísar,“ segir Birgir. 
„Framleiðendur eru komnir upp á 
gott lag með að steypa flísar sem 
líkjast mjög náttúrulegum stein-
flísum en þurfa minni meðhöndl-
un. Þær eru léttar í daglegum 
þrifum,” segir hann og bendir á 
að dökk fúga sé einnig hentugri 
en ljós vegna þrifa. Hann segir 
mikilvægt að huga að rakadrægni 
flísa sem ætlaðar séu í sturtur. En 
hvaða litir eru vinsælastir? „Nú er 
grátt og beis algengast í gólf-
flísum og hvítar veggflísar í bað-
herbergi í mismunandi stærðum,“ 
segir Birgir. „Arkitektarnir velja 
oftast stílhreinar flísar enda koma 
þær flottast út.”

STÓRAR FLÍSAR – 
GLÆSILEGT ÚTLIT

Þorbjörn Guðmundsson í 
flísadeildinni. MYND/VILHELM

Fyrirtækið er 
í Ármúla 8.

MYND/GVA

Gísli Valsson er deildarstjóri í hurðadeild. MYND/VILHLEM 
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Harðviðarval ehf., Krókhálsi 
4, er rótgróið, íslenskt fjöl-
skyldufyrirtæki með ára-

tuga reynslu af sölu byggingavara. 
Undanfarin tuttugu ár hefur fyrir-
tækið einblínt á gólfefni og býður 
meðal annars breitt úrval í park-
eti. Framkvæmdastjórinn Eggert 
Gottskálksson veit allt um málið.

„Við erum með allar helstu gerð-
ir af parketi, það er viðar parket, 
harðparket og plastparket,“ upp-
lýsir hann og segir ákveðnar út-
gáfur njóta meiri vinsælda en aðrar 
um þessar mundir. „Stór hluti þess 
fólks sem kaupir viðar parket sæk-
ist eftir eikarplanka parketi, það 
er mjög vinsælt, og gamaldags út-
liti, burstuðu, fösuðu og mattlökk-
uðu,“ segir hann og getur þess að 
eikin sé sígild, enda sívinsæl þótt 
aðrir straumar og stefnur í viðarp-
arketi, ljósara og dekkra parket 
komi og fari.

„Þeir sem kjósa þetta planka-
útlit og útlit sem ef til vill er erf-
itt að fá í viðarparketi án þess að 
borga fúlgu fjár fyrir geta farið út 
í harðparket; til dæmis eikarútlit 
þar sem eikin virðist vera hvítt-
uð, grárri eða reykt en þá er hún 
aðeins brúnni en gengur og ger-
ist.“ Eggert segir fólk þá ekki að-
eins fá draumaparketið á lægra 
verði heldur sé harðparket slit-
þolnara en viðarparket. „Eigin-
lega þarf töluvert til að það sjá-
ist á því,“ bendir hann á og bætir 

við að harðparket sé því eftirsótt í 
Evrópu.

Hann segir plastparket vera 
ódýrustu gerð parkets sem Harð-
viðarval býður upp á. Þó sé hvergi 
slegið af í gæðakröfum. „Nei, enda 
leggjum við mikla áherslu á gæði 
og verslum aðeins við viðurkennda 
aðila,“ segir hann og nefnir í því 
samhengi framleiðendurna Quick 

Step í Belgíu og Haro í Þýskalandi.
„Quick Step er sá gólfefna-

framleiðandi sem hefur náð hvað 
lengst í útliti, endingu og vöruþró-
un í harðparketi. Parketið kemur 
mjög vel út, reynslan sýnir það,“ 
segir hann og bendir á að Haro gefi 
Quick Step ekkert eftir í gæðum. 
„Sem dæmi er parketið merkt Bláa 
englinum, vottorði frá Ofnæmis- og 
astmasamtökum Evrópu þess efnis 
að engin uppgufun komi frá því.“

Loks má geta þess að 1.000 fer-
metra sýningarsalur er að Krók-
hálsi 4 þar sem sýnishorn er af 
öllum vörum Harðviðarvals.

Gæði í gegn
Harðviðarval ehf. leitast við að bjóða viðskiptavinum sínum það nýjasta og besta í parketi.

Harðviðarval heldur úti heimasíð-
unni www.parket.is þar sem hægt 
er að nálgast allar helstu upplýs-
ingar um parketið sem fyrirtæk-
ið selur, lýsingu, myndir, verð og 
fleira.

Á vefsíðunni er líka sérstakur 
flipi merktur belgíska framleið-
andanum Quick Step. Með því 
að smella á hann gefst notend-
um færi á að máta ólíkar gerðir af 
Quick Step parketi á gólf í sýndar-
herbergi.  

Þá geta þeir sem hyggjast sjálf-
ir leggja parket fengið handhægar 

leiðbeiningar á vefsíðunni. Þar er 
fleira gagnlegt, til dæmis upplýs-
ingar um meðhöndlun á parketi.

Loks má nefna að Harðviðar-
val selur fleira en parket og önnur 
gólfefni, til dæmis fylgiefni, hurð-
ir, viðarþiljur, kerfisloft og fleira. 
Vefsíðan geymir upplýsingar um 
þessa vöruflokka, auk þess sem 
greint er frá spennandi tilboðum.

Gagnlegar upplýsingar

Á heimasíðu Harðviðarvals, www.
parket.is er að finna upplýsingar um 

þær gerðir parkets sem fyrirtækið selur.

 Harðviðarval er með stærsta parketsýningarsal landsins að Krókhálsi 4, þar geta viðskiptavinir séð sýnishorn af öllum þeim 
vörum sem bjóðast.  MYND/STEFÁN 

Við erum með 
allar helstu 

gerðir parkets.

Viðarparket 

Eik Universal plankar.

burstað, smellt, matt lakkað og micro fasað

Framleiðsluland: Þýskaland

Verð : 7.990.- pr m2

Viðarparket

Eik Naturmatt 3 stafa 

Matt lakkað og smellt

Framleiðsluland: Þýskaland

Verð : 4.990.- pr m2

Plastparket

Eik Holm

15 ára ábyrgð

Lock connect smella, slitflokkur: 31

Verð : 2.990.- pr m2

Plastparket 

Hnota Akzent

15 ára ábyrgð

Lock connect smella , slitflokkur : 31

Verð : 2.790.- pr m2

„Við leggjum mikla áherslu á gæði og verslum aðeins við viðurkennda aðila,“ segir 
Eggert Gottskálksson, framkvæmdastjóri Harðviðarvals ehf.

MYND/STEFÁN


