
Parket
 L AU G A R DAG U R   1 1 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 7 Kynningar: Múrbúðin, Álfaborg, Bauhaus

Falinn  
gimsteinn  

í gólfefnum
Múrbúðin býður úrval af hágæðaparketi frá 
þýskum og austurrískum framleiðendum á 

einstöku Múrbúðarverði. ➛2
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Við erum náttúrlega bara 
með meira úrval en margan 
grunar af mjög góðu parketi 

á frábæru verði,“ segir Svavar Þóris-
son, verslunarstjóri Múrbúðar-
innar, aðspurður hvernig standi á 
því að Múrbúðin sé farin að færa út 
kvíarnar. Múrbúðin hefur hingað 
til verið þekktust fyrir að mæta 
múrþörfum en þar er sannarlega 
hægt að finna meira en bara það 
sem snýr að múrverki þó Múrbúð-
arverðið sé alltaf í fullu gildi. Eitt af 
því sem Múrbúðin býður er mikið 
úrval af hágæðaparketi frá þýskum 
og austurrískum framleiðendum. 
„Við erum með harðparket frá 8 
mm og upp í 12 mm sem kostar frá 
1.390 krónum fermetrinn. Ódýrasta 
harðparketið er með styrkleika 
AC4, sem er mjög sterkt efni, en ef 
við förum svo upp í AC5 styrkleika, 

sem er hæsti styrkleikinn í harð-
parketinu þá fer fermetraverðið 
upp í 2.990 krónur.“ Harðparketið 
er til í yfir þrjátíu tegundum og 
mismunandi litir og stærðir. „Við 
erum með mikið úrval af þessum 
vinsælu gráu tónum og svo líka út 
í eikarlitina. Fólk er langmest að 
taka í þessum gráu tónum, ljósgráir 
tónar og út í dökkgrátt, það virðist 
vera rosalega vinsælt.“

En skyldi fólk velja mismunandi 
parket á herbergi eftir því hvernig 
herbergið er notað, til dæmis ljóst 
á barnaherbergi, dökkt á stofu og 
svo framvegis? Svavar segir svo ekki 
vera. „Fólk er frekar að taka sama 
litinn á alla íbúðina og þá kemur 
það sér vel að við erum með hátt 
hörkugildi þannig að rispuþolið er 
hátt á parketinu. Við förum ekki 
neðar en AC4 í styrk, sem þýðir að 
endingin er betri sem kemur sér vel 
fyrir þá sem ætla sér líkast til ekki 
að leggja parket oft á ævinni.“

Í Múrbúðinni er ekki bara hægt 
að fá parketið heldur líka það sem 
þarf til að leggja það og ganga 
frá. „Við erum með lista frá sömu 
framleiðendum sem tóna við öll 
gólfefnin en fólki finnst oft gaman 
að leika sér með listana, hvítir listar 
eru mikið teknir núna og það er allt 
leyfilegt í þeim efnum. Undirlagið 
er svo frá 170 krónum fermetrinn.“ 
Þá má ekki gleyma vínylparketinu 
sem nýtur sívaxandi vinsælda. 
„Vínyl parketið okkar er 5 mm og 

það er á mjög góðu verði eða 4.490 
krónur fermetrinn,“ segir Svavar. 
„Það er alltaf að verða algengara 
að fólk taki vínylparketið og setji 
það á álagspunkta í íbúðinni því 
það er ennþá sterkara og endingar-
betra.“ Hann bendir á að það sé 
hægt að finna viðarparket og vínyl 
sem passa saman. „Þú færð aldrei 
nákvæmlega 100 prósent sama 
lúkkið í vínyl og viði en þú getur 
farið ansi nálægt því. Við erum 
með þrjá gráa tóna í vínylparketinu 
og eitt grátóna harðviðarparketið 
okkar er nánast eins og vínyllinn. 
Það er hægt að leika sér svolítið 
með það, til dæmis setja vínylinn á 
forstofuna þar sem er meiri bleyta 
og svo framvegis,“ segir Svavar 
og bætir við að vínylparketið sé 
gríðarlega vatnsþétt og mjög hljóð-
dempandi. „Einn maður sem ég 
þekki setti vínyl á sturtuna hjá sér. 
Við vorum að ræða þetta fram og til 

baka og hann ákvað að prófa, það 
er ýmislegt hægt.“

Svavar vill ítreka að Múrbúðin 
selur svo miklu meira en bara 
múrvörur. „Þú getur labbað hér 
inn og fengið nánast allt sem þú 
þarft til að gera íbúðina þína upp. 
Við erum með mjög flott þýsk 
upphengd klósett og allt inn á 
baðherbergið, t.d. flísar, mjög góða 
málningu frá Svíþjóð, alls kyns 
hreinsiefni og smávöru til heimilis-
ins. Við erum erum að sækja mjög í 
okkur veðrið í gólfefnunum og við 
erum fyllilega samkeppnishæfir, 
bæði hvað varðar gæði og verð. Og 
okkur finnst alltaf gaman hvað fólk 
verður hissa þegar það sér verðin 
hjá okkur. Við erum að breikka 
skírskotunina hjá okkur og mót-
tökurnar hafa verið frábærar.“ En 
þrátt fyrir allt þetta breytist sumt 
ekki. „Um leið og þú labbar inn í 
Múrbúðina reiknast á þig afsláttur. 
Við erum ekki að lækka verð í 
tímabilum, við erum bara með lágt 
og gott verð. Og það er ýmislegt til. 
Við erum til dæmis með plastkassa 
í miklu úrvali og á ótrúlegu verði, 
eitt af því sem fólk veit kannski 
ekki um okkur. Svo við viljum 
bara hvetja fólk til að bæta okkur 
í hringinn hjá sér, við tökum mjög 
vel á móti öllum og það fer enginn 
út héðan án þess að einhver bjóði 
góðan daginn og í flestum tilvikum 
komum við fólki á óvart bæði í 
verðum og gæðum.“

Svavar Þórisson sýnir fjölbreytta möguleika gæðaparketsins frá Múrbúðinni. MYND/EYÞÓR

Grátóna parket 
nýtur vinsælda 
þessa dagana og 
það fæst bæði í 
harðviði og vínyl 
í Múrbúðinni. 

Framhald af forsíðu ➛
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VÍNYLPARKET  
– frábær lausn fyrir heimili, sumarhús, skóla ofl.

Flugumýri 34 • 270 Mosfellsbæ
Sími 896 9604 • vinylparket.is

vinyl golfefni

• Viðhaldsfrítt
• Níðsterkt
• Þolir vatn og þunga trafík
• Margir litir

Vínylparket fæst smellt, niðurlímt eða 
lauslagt og í mörgum tilfellum er hægt 
að leggja það yfir önnur gólfefni.



Parketveggurinn er eitt af því 
fyrsta sem fangar athygli gesta 
þegar þeir koma í heimsókn 

og allir vilja snerta hann og skoða 
betur. Þetta þykir óhemju vel lukkað 
og stenst tímans tönn, því sjö árum 
síðar er veggurinn síst orðinn leiði-
gjarn. Við erum alltaf jafn ánægð 
með hann,“ segir Ester sem fékk þá 
flugu í höfuðið að parketleggja vegg 
í sumarhúsi sínu í Kjósinni, þar sem 
fjölskyldan hefur búið síðan 2010.

„Þá stækkuðum við sumarhúsið 
og ákváðum að hafa einn vegg með 
allt öðru útliti en aðra veggi hússins 
sem allir eru hvítmálaðir. Árið 2012 
hafði ég hvergi séð parket notað 
sem vegglausn en þá voru góð ráð 
dýr því á gólfi sumarhússins var 
fokdýrt, hvíttað eikarparket sem ég 
tímdi ekki alveg að setja upp á vegg,“ 
segir Ester sem fór á stúfana í leit að 
svipað útlítandi parketi en kolféll 
fyrir þrílitu plastparketi úr Bauhaus.

„Parketið er dökkbrúnt, milli-
brúnt og grátt, sem kemur svona 
ljómandi vel út og tónar einkar vel 
við gráa litinn í hvíttaða gólfpark-
etinu. Þá passar vel að hafa dökkan 
vegg með náttúrulegu yfirbragði 
á bak við hvíta sjónvarpsinnrétt-
inguna.“

Parket á fleiri veggi
Það er notaleg stemning í sjón-
varpsholinu hjá Ester.

„Kostirnir við parket á vegg 
eru margir. Í fyrsta lagi gefur það 
heimilinu fylltan og hlýlegan blæ, 
auk þess sem sér aldrei á því. Eftir 
sjö ára líftíma lítur veggurinn 
nákvæmlega eins út. Þá gefur sjón-
varpsskjánum dýpt að hafa dökka 
mýkt á bak við sig, og hægt að nota 
hvaða parket sem er til veggskrauts 
þar sem ekki er gengið á því,“ segir 
Ester, sem hefur síðan lagt parket 
á veggi gestabaðherbergisins og 
segir parketlögnina einfalda.

„Parket á vegg er lagt eins og á 
gólf nema hvað við skrúfuðum 
litlar skrúfur í kverkarnar til að 
veggfesta það. Síðan fer næsta 
plata ofan á og felur skrúfurnar.“

Ester hélt lengi úti lífsstílssíð-
unni Allt sem gerir hús að heimili 

og heldur enn úti sama þema, 
undir sama nafni, á Facebook og 
Instagram. Þar má sjá gnótt mynda 
af heimili hennar í Kjósinni.

„Það vilja ekki allir búa í bænum, 
en vilja þó hafa um skamman veg 
að fara til borgarinnar. Æ fleiri 
kjósa þennan lífsstíl og algengara 
en margur heldur hvað margir hafa 
fært búsetu sína í heilsársbústaði 
í nærsveitum borgarinnar,“ segir 
Ester á stórri og fagurri lóð sinni í 
Eilífsdal, þar sem fjölskyldur búa 
árið um kring í tíu sumarbústöð-
um í 120 sumarhúsa landi.

„Lífið í dalnum er dásamlegt, 
samfélagið er skemmtilegt og 
við þekkjumst öll vel. Við erum 
sannarlega í sveit þótt það sé 
skottúr í borgina. Yngsta barnið 
er enn á grunnskólaaldri og með 
skólasókn í Klébergsskóla, þangað 
sem er fimmtán mínútna akstur. 
Maður lærir líka að skipuleggja 
sig betur og lætur duga að fara í 
búðina einu sinni í viku,“ segir 
Ester sem græddi líka enn fleiri 
samverustundir með stórfjöl-
skyldunni eftir að hún flutti úr 
Hafnarfirðinum.

„Þar bjuggum við í göngufæri 
við alla fjölskylduna en þrátt fyrir 
það koma nú miklu fleiri í heim-
sókn til okkar og stoppa líka mun 
lengur. Það er því miklu meira líf í 
sveit en borg.“

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Ester Inga Óskarsdóttir er fagurkeri 
sem unir lífi sínu vel í sveit.

Dökkur parketveggurinn kemur einstaklega vel út við hvíta sjónvarpsinnrétt-
inguna og gefur sjónvarpsskjánum dýpt. MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Allir vilja snerta vegginn
Ester Inga Óskarsdóttir á sér rómantísk heimkynni undir tindrandi stjörnuhimni og norðurljósa-
dýrð í Kjósinni. Hún lagði parket á einn vegg í sjónvarpsholinu sem skapar huggulega stemningu.

Skafti Stefánsson hjá Álfaborg í Skútuvogi 4 býður mikið úrval gólfefna. MYND/EYÞÓR

Viðarparket, harðparket og vínylparket í úrvali frá gólfefnaframleiðandanum 
Tarkett.

„Harðparketið 
hefur sótt mjög 
á síðustu árin 
í vinsældum 
því gæði og 
úrval hafa aukist 
verulega,“ segir 
Skafti.

Við bjóðum allar gerðir af 
parketi frá gólfefnafram-
leiðandanum Tarkett. Þar 

má nefna viðarparket, lakkað með 
silkimattri og mattri áferð, og eins 
bjóðum við upp á viðarplanka 
með olíu/vaxyfirborði. Allt er 
þetta til í úrvali lita,“ segir Skafti 
Stefánsson hjá Álfaborg.

„Við eigum ávallt mikið til á lager 
og sérpöntum einnig fyrir við-
skiptavini. Það tekur yfirleitt um 
það bil 3 vikur að fá sérpantanir til 

landsins, í hvaða magni sem er. Ef 
fólk hefur áhuga á að fara af stað í 
framkvæmdir fyrir hátíðarnar og 
vill sérpöntun má auðveldlega ná 
því fyrir jól,“ segir hann.

Harðparket í miklum gæðum
„Frá þessum sama framleiðanda 
erum við einnig með hágæða 
harðparket í nokkrum mismun-
andi gerðum, til dæmis í löngum 
og breiðum borðum bæði í 8 og 
9 millimetra þykkt og allt upp í 

12 mm þykkt. Harðparketið er 
minifasað og undirstrikar þannig 
útlit plankans. Af harðparketinu 
eigum við mikið til á lager og 
í mörgum litum,“ segir Skafti. 
Harðparketið sé vinsælt inn á 
íslensk heimili, hótel og gisti-
heimili. „Harðparketið hefur sótt 
mjög á síðustu árin í vinsældum 
því gæði og úrval hafa aukist 
verulega. Það líkist náttúrulegu 
parketi í útliti og áferð og er á 
afar hagstæðu verði.“

Vínylparket þolir raka
„Við bjóðum einnig upp á vínyl-
parket frá Tarkett sem við eigum á 
lager í nokkrum litum. Kosturinn 
við vínylparketið er sá að það 
er ekki viðkvæmt fyrir raka eða 
bleytu líkt og viðarparket og harð-
parket en ávallt ætti að hafa sér-
stakan vara þegar leggja á parket 
á steypt gólf, sérstaklega í nýbygg-
ingum,“ segir Skafti.

Hjá Álfaborg fást öll þau fylgiefni 
sem þarf til að koma parketinu á 

gólfið, undirlag og listar.
„Við eigum sérstaklega vandað 

undirlag með mikilli hljóðeinangr-
un og einnig sérstakt undirlag fyrir 
gólfhita með meiri varmaleiðni,“ 
útskýrir Skafti. Hann segir alla eiga 
að geta fundið draumagólfefnið á 
góðu verði í Álfaborg.

„Við höfum ávallt kappkostað 
að bjóða góð verð og búum einnig 
að sérfróðu starfsfólki með áratuga 
reynslu sem viðskiptavinir geta 
leitað ráða hjá.“

Allt á gólfið  
á einum stað
Álfaborg er sérhæfð gólfefnavöruverslun sem 
býður allt á gólfið á einum stað. Í versluninni er 
að finna fjölbreytt úrval af parketi frá Tarkett.
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Við erum með harðparket, 
viðarparket, korkparket og 
vínylparket í miklu úrvali og 

eigum í heildina hátt í 150 ólíkar 
parkettegundir. Þá er von á um 
fimmtíu tegundum til viðbótar á 
næstu vikum og af því eru rúmlega 
tíu tegundir af vínylefnum,“ segir 
Kristján Erlendsson, deildarstjóri í 
gólfefna- og timburdeild Bauhaus. 
Hann segir harðparketið vinsælast 
og hefur það aðallega að gera með 
góða endingu og hagstætt verð. 
Aðspurður segir hann það gert 
úr svokölluðum hdf-kjarna. Efsta 
lagið er svo plasthúðuð mynd sem 
er pressuð á kjarnann og fæst í 
hinum ýmsu litbrigðum.

Viðarparketið þykir að sögn 
Kristjáns fínast en það er eins og 
nafnið gefur til kynna úr gegn-
heilum við. „Þá erum við að tala 
um lifandi efni sem hefur sinn 
sjarma.“

Vínylparketið er hins vegar slit-
þolnast. „Það er hundrað prósent 
vatnshelt og slitþolnara en bæði 
harð- og viðarparket til samans. 
Það fæst bæði með viðar- og flísa-
útliti og hentar til að mynda vel 
á bað, eldhús og önnur votrými. 
Það hefur auk þess þann kost að 
vera mjúkt undir fæti og er hlýlegt 
að ganga á því,“ útskýrir Kristján. 
Hann segir vínylparketið sérstak-
lega vinsælt hjá fólki í hótel- og 
fyrirtækjarekstri enda hentar það 
vel þar sem umgangur er mikill en 
það er auk þess talsvert tekið inn á 
almenn heimili.

Í ljósi þess mikla úrvals sem 
boðið er upp á segir Kristján marga 
upplifa valkvíða þegar þeir koma 
á staðinn. Flestir eru þó ánægðir 
með að geta lagað valið nákvæm-
lega að smekk. „Við reynum líka að 
leiðbeina eftir bestu getu bæði við 
val á parketi og tilheyrandi undir-
lagi og fylgihlutum."

Aðspurður segir Kristján 
parketið koma frá viðurkenndum 
framleiðendum víðsvegar að. 
„Harðparketið er frá þýsku fram-
leiðendunum Logoclic og Parador 

en auk þess eigum við von á nýjum 
týpum frá Egger. Viðarparketið er 
frá Parador og Timberman sem 
einnig er með korkparket og 
vínyllinn er frá Parador, b!design 
og Timberman. „Þá erum við búin 
að fá inn 3D viðarklæðningar 
frá Wodewa í Þýskalandi sem 
koma einstaklega vel út. Þær fást 
í ýmsum viðartegundum eins 
og hnotu, kirsuberjavið, furu og 
nokkrum eikarútfærslum.
Kristján segir sjón sögu ríkari og 
býður alla velkomna í timburdeild 
Bauhaus.

   Langmesta 
parketúrval     
  landsins
Bauhaus býður upp á langmesta parketúrval 
landsins. Þar fæst parketið í öllum verð- og 
gæðaflokkum og ættu allir að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi.  Sjón er sögu ríkari.

Harðparketið er vinsælast.

Í versluninni 
er mikið 
úrval í ýmsum 
þykktum og 
styrkleika-
flokkum.

Hér getur að líta 12 mm harðparket frá Logoclic.

Hér má sjá Wodewa 3D viðarklæðningar á veggi.

Kristján Erlendsson Deildarstjóri Gólfefni Timbur Bauhaus
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Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is

HÖRKU PLANKA 
HARÐPARKET & 
VÖNDUÐ OG 
VISTVÆN VIÐARGÓLF 

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF PARKETI TIL AFGREIÐSLU STRAX

BORÐLEGGJANDI GÆÐI OG GOTT VERÐ

D3669 - 10mm AC5

EIK CRISP MATTLAKKAÐ EIK YDRE OLÍUBORIÐ

R1009 - 10mm AC5
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Sítrónuvatn er til margra hluta nyt-
samlegt auk þess að drekka það.

Gott er að ryksuga parketið.

Parketgólf er fallegt og varan-
legt. Það passar auk þess alls 
staðar, hvort sem er á heimili, 

í sumarhúsi eða fyrirtæki. Gæta 
þarf að því að halda gólfinu hreinu 
en ekki má nota mikið vatn á það. 
Best er að ryksuga gólfið með þar 
til gerðum parketbursta. Gætið að 
því að ekki liggi sandur á trégólfi, 
hann rispar gólfið. Einnig þarf að 
setja tappa undir húsgögn svo þau 
skemmi ekki viðinn. Þurrkið allt 
vatn sem lekur á gólfið strax upp. 
Notið rakan klút þegar skúrað er 
yfir gólfið en ekki blautan. Setjið 
nokkra dropa af uppþvottalegi í 
vatnið, ekki nota sterk hreingern-
ingarefni. Einnig má nota sérstaka 
parketsápu.

Þegar parketið slitnar er alltaf 
hægt að slípa það. Til að koma í 
veg fyrir mistök er best að fá fag-
menn til að slípa. Fagmenn er með 
sérstakar ryklausar slípivélar sem 
lífga upp á gamalt og slitið trégólf. 
Einnig er hægt að laga rispur. Oft 
er hægt að slípa parket tvisvar 
sinnum, stundum þrisvar.

Vatn er  
óvinur parkets

Stundum er svo kalt úti að 
erfitt getur reynst að opna 
glugga. Þá finnst manni koma 

þungt loft og jafnvel lykt sem best 
væri að losna við. Það er hægt að 
fríska upp á heimilið með einföldu 
ráði. Settu sítrónusafa og báta í 
krukku ásamt vatni, vanilludrop-
um og stilk af fersku rósmaríni. 
Láttu krukkuna standa á borði og 
húsið fer að anga af góðum ilmi. 
Þetta er náttúruleg og heilnæm 
aðferð til að fá betri ilm í húsið.

Svo er auðvitað kominn tími á 
kerti. Ilmkerti geta gefið góðan 
ilm í húsið en nota skal þau í 
hófi. Stundum nægir að setja smá 
ilmolíu út í kertavax á venjulegu 
sprittkerti. Fyrir jólin er hægt að 
fá olíu með jólailmi sem skapar 
ótrúlega skemmtilega stemmingu 
þegar búið er að taka til og þrífa.

Kertatíminn er skemmtilegur og 
um að gera að hafa kveikt á þeim á 
kvöldin nú þegar skammdegið fer 
að vera yfirþyrmandi.

Betri lykt í húsið

Á fjölmörgum heimilum er 
parket á gólfum, enda er það 
sígilt og fallegt gólfefni. Ef það 

er ekki hiti í gólfinu getur parketgólf 
orðið dálítið svalt á köldum vetrar-
dögum og þá er fátt betra en að eiga 
hnausþykka, mjúka og hlýja ullar-
sokka svo kuldaboli bíti mann ekki 
í tærnar. Bæði er hægt að prjóna 
sokkana sjálfur eða kaupa í næstu 
verslun en gott er að hafa í huga að 
sokkarnir séu ekki hálir. Hægt er að 
fá sokka sem eru með sérstöku efni 
til að varna því að þeir renni til á 
parketinu.

Mjúkir og notalegir sokkar á parketgólfið á köldum vetrardögum

Ullarsokkar eru 
mikið þarfaþing 
þegar kólnar í 
veðri og gólfin 
verða köld. 

Auðvelt að versla á byko.is

HARÐPARKET 
Nevada Eik, planka,  
192x1285 mm, 8 mm.         

1.695kr/m2
0113475 
Almennt verð: 2.695 kr./m2

HARÐPARKET 
Sea Breeze 7 mm,  
192x1285 mm.           

1.195kr/m2
0113456 
Almennt verð: 1.698 kr./m2

Tilboð!Tilboð!

HARÐPARKET 
Rushmore Chestnut  
192x1285 mm, 10 mm.          

2.995 kr/m2
0113488 
Almennt verð: 4.296 kr./m2

Tilboð!Tilboð!
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