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Spennandi 
nýtt parket
Birgisson býður fjölbreytt úrval gólf-

efna og hefur nú hafið sölu á nýrri 
parkettegund sem sameinar kosti 

harðparkets og viðarparkets. Marmara-
flísar eru á stöðugri uppleið og fást í 

fjölbreyttum stærðum. ➛2

HVER 
VANN?

Sportið á frettabladid.is 
færir þér allar nýjustu 

fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.
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Hjá Birgisson sérhæfum 
við okkur í sölu gólfefna 
og hurða, en eins býður 

fyrirtækið upp á sérhæfðari vörur 
eins og t.d. kerfisloft, borðplötur 
og utanhússklæðningar,“ segir 
Þórarinn Gunnar Birgisson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, 
og segir einnig ýmsar spennandi 
nýjungar í vöruúrvalinu.

Birgisson hefur hafið sölu á 
spennandi viðarparketi frá sænska 
fyrirtækinu Bjelin. „Hér mætast 
kostir harðparkets og viðarpar-
kets í nýrri vörutegund. Efnið 
kallast woodura og er harðara og 
umhverfisvænna parket sökum 
nýrrar framleiðslutækni,“ segir 
Þórarinn. „Við erum að tala um 
ekta viðaráferð og enn meiri hörku 
en þekkist í harðparketinu. Þessar 
vörur munum við bjóða upp á 
í extra breiðum plönkum, frá 
223 mm til 283 mm og og lengdin 
240 mm, bæði vaxolíuborið og 
matt lakkað.“

Þá hefur Birgisson einnig 
aukið úrvalið á flísum. „Undan-
farna mánuði höfum við verið 
að endurbæta sýningarsal okkar 
og taka inn nýjar vörur,“ heldur 
Þórarinn áfram. „Jarðlitirnir eru 
enn allsráðandi, brúngráir litir 
og frá ljósgráum tónum yfir í 
dökkgráa. Enn eru 30x60 cm og 
60x60 cm vinsælasta stærðin en 
við finnum fyrir aukinni eftir-
spurn eftir stærri flísum.“ Hann 
segir flísar fara stöðugt stækkandi 
og gæðin aukast samhliða. „Það 
sem áður þótti stór flís í stærðinni 
60x60 cm, þykir alls ekki stór í dag. 
Talsverð ásókn hefur verið í enn 
stærri flísar, eins og t.d. 80x80 cm 
og 60x120 cm, og við sjáum nú 
aukna eftirspurn eftir stærri flísum 
á veggi, til að mynda plötur allt að 
stærðinni 160x320 cm.”

Íslendingar eru að uppgötva töfra marmarans og Birgisson býður marmara-
flísar í öllum mögulegum stærðum sem henta í flest rými.

Nýja woodura parketið frá sænska fyrirtækinu Bjelin fæst í óvenju breiðum 
plönkum. Einstaklega harðgert og fæst bæði vaxolíuborið og lakkað matt.

Vinsælustu marmaraflísarnar eru með skandínavísku ívafi, gráleitur marmari með ljósum æðum eða ljós marmari með gráleitum æðum.

Þórarinn segir augljóst að 
Íslendingar séu í ríkari mæli 
að opna augun fyrir tímalausri 
fegurð marmara. „Hjá okkur fæst 
mikið úrval marmaraflísa sem 
eru fáanlegar í öllum mögulegum 
stærðum. Það sem er vinsælast 
hjá okkur í marmaraflísunum er 

með skandínavísku ívafi, grá-
leitur marmari með ljósum æðum 
eða ljós marmari með gráleitum 
æðum. Mjög flott er til dæmis 
að blanda saman köldum gráum 
tónum á gólfum við elegant Cala-
catta marmaraflísar á veggi í bað-
herbergjum eða gráleitar Amani 
Bronze marmaraflísar á gólf og 
veggi, útkoman er einstaklega 
falleg.“

Í dag býður Birgisson upp á þrjár 
týpur af marmaraflísum á lager í 
80x80 cm og lítið mál er að panta 
aðrar stærðir og tegundir. „Líttu 
við í Ármúlanum, það borgar sig,“ 
segir Þórarinn að lokum en þessa 
dagana standa yfir útsölu- og 
tilboðsdagar hjá Birgisson og því 
tilvalið að líta við og skoða úrvalið 
og tilboðin í glæsilegum sýningar-
sal í Ármúla 8.

Efnið í parketinu-
kallast woodura og 

er harðara og umhverfis-
vænna parket sökum 
nýrrar framleislutækni
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Í stuttu máli sagt 
erum við að bjóða 

harðparket í hæsta 
gæðaflokki á verði sem 
hefur varla sést hérlendis 
áður.

Húsasmiðjan hefur unnið að 
því á síðustu misserum að 
auka vöruúrval sitt í parketi 

og öðrum gólfefnum og úrvalið 
hefur sjaldan verið betra, sérstaklega 
í harðparketi,“ segir Egill Björnsson, 
aðstoðarrekstrarstjóri. „Aðalfram-
leiðendur okkar í harðparketi eru 
Kaindl frá Austurríki, Eurohome 
frá Þýskalandi og Alsapan frá 
Frakklandi, en það er okkar nýjasti 
framleiðandi og við byrjuðum að 
vinna saman fyrir ári. Alsapan hefur 
framleitt harðparket frá 1995 og 
það hefur algjörlega slegið í gegn 
hjá okkur og er orðið langsöluhæsta 
parketið, enda er þetta vönduð 
framleiðsla á frábæru verði.“

Hágæða harðparket  
á hagstæðu verði
„Tólf mm þykka efnið frá Alsapan 
er með AC6 rispuvörn og í slitflokki 
23/33, fasað á fjórum hliðum og 
með vatnsvörn í samsetningar-
raufinni. Þetta er einmitt það sem 
gerir harðparketið frá þeim að 
hágæðavöru. Læsingin er 5G, sem 
er sérlega þægileg í lögn,“ segir Egill. 
„Svo er átta mm þykka efnið með 
rispuvörn AC5 og í slitflokki 23/33, 
fasað á fjórum hliðum og með G5 

læsingu, rétt eins og 12 mm efnið.
Í stuttu máli sagt erum við að 

bjóða harðparket í hæsta gæða-
flokki á verði sem hefur varla sést 
hérlendis áður,“ segir Egill. „ Auk 
þess er parketið mjög fallegt og til í 
mörgum útgáfum.“

Úrval af vönduðu  
viðarparketi
„Við bjóðum að sjálfsögðu líka upp 
á úrval af viðarparketi. Við höfum 
lengi boðið upp á viðarparket frá 
pólska framleiðandanum Barlinek 
og við erum líka með viðarparket 
frá Tarkett frá Svíþjóð,“ segir 
Egill. „Það er mest beðið um eik í 
viðarpark etinu og við erum bæði 

með mismunandi útlit og áferðir í 
boði til að velja úr.“

Alls kyns nýjungar í boði
„Auk þessara hefðbundnu gólfefna 
bjóðum við líka upp á alls kyns 
nýjungar. Við bjóðum til dæmis 
upp á nýjungar Frá Kaindl, eins og 
háglans áferð á harðparketi sem 
viðskiptavinir okkar hafa keypt 
bæði á gólf og veggi og spónlagt 
HDF efni, sem gefur mjög fallega 
og náttúrulega áferð,“ segir Egill. 
„Svo erum við líka með vínylparket 
frá sama framleiðanda. Það er 
fjögurra mm þykkt og í slitflokki 34. 
Vínylparket er vara sem hefur verið 
að ryðja sér til rúms á íslenskum 

markaði, en þetta er efni sem er 
auðvelt að leggja og má setja inn á 
baðherbergi og svipuð votrými.

Við bjóðum líka enn aðra nýjung 
í verslunum okkar í Skútuvogi, 
Akureyri og á Egilsstöðum,“ segir 
Egill. „Það eru stórar og fal-
legar teppamottur sem henta vel í 
stofur eða svefnherbergi á parket 
og flísar.“

Mesta úrvalið er í versluninni í 
Skútuvogi, en allar verslanir Húsa-
smiðjunnar bjóða upp á gott úrval. 
Það er líka hægt að skoða og kaupa 
allt parketið í vefverslun Húsa-
smiðjunnar, www.husa.is.

Franskt harðparket 
slær í gegn
Húsasmiðjan býður upp á frábært úrval af parketi og gólf-
efnum. Nýtt franskt harðparket frá Alsapan hefur algjör-
lega slegið í gegn og er nú langsöluhæsta parketið, enda 
er þetta hágæða parket sem er á ótrúlega góðu verði. 

Egill Björnsson aðstoðarrekstrarstjóri segir að Húsasmiðjan hafi bætt mikið við úrvalið af gólfefnum hjá sér síðustu misseri. MYNDIR/ANTON BRINK

Franska harðparketið frá Alsapan hefur slegið í gegn hér á landi.Alsapan harðparketið er með öfluga AC6 rispuvörn og þolir álag vel.
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Glæsilegt vínylparket sem lagt hefur verið í fléttumunstri.

Marmoleum Click – eins og 
þú vilt
„Við bjóðum upp á tvenns konar 
parket; Marmoleum Click og 
Allura vínylparket,” segir Arnar 
Rafn Birgisson, framkvæmdastjóri 
Kjaran sem býður upp á glæsilegt 
úrval gólfefna.

„Marmoleum Click er 100 pró-
sent náttúrulegt smelluparket úr 
linoleum og með áföstu hljóð-
dempandi korkundirlagi sem 
stuðlar að heilnæmu og hlýlegu 
umhverfi,“ útskýrir Arnar.

„Möguleikar á mynstrum og 
útfærslum gera húseigendum kleift 
að skapa eigið yfirbragð og blæ, og 
er litapallettan allt frá sandbrúnu 
og steingráu, eins og flotmúr sem 
passar vel við upplífgandi og glað-
lega liti.“

Leggið og gangið!
Allura vínylparket má leggja 
fljótandi ofan á gólfdúk, parket, 
flísar eða bara stein- og trégólf.

„Vínylparket er ofursterkt 
gólfefni,“ segir Arnar. „Það rispast 
síður, þolir vel raka og bleytu, og 
það þarf aldrei að pússa né lakka. 
Í samanburði við annað parket 

hefur vínylparket einnig mjög 
góða hljóðdempun.“

Vínylparket er framleitt sem 
smelluparket en í Kjaran fæst 
einnig úrval vínylparkets sem er 
lauslagt.

„Þá eru plankarnir með þykku 
undirlagi sem gefur allt að 20dB 
hjóðeinangrun og einstaka mýkt 
undir fæti,“ segir Arnar.

„Með vínylparketi verða allar 
áhyggjur af rispum eða skemmd-
um óþarfar. Það er einfalt að leggja 
og má ganga á strax. Valið er svo 
hvers og eins því lauslagt vínylpar-
ket er einnig fáanlegt í flísum sem 

Arnar Rafn 
Birgisson er 
framkvæmda-
stjóri Kjaran. 
Hér er hann 
með sýnis-
horn af Allura 
vínylparketi sem 
er ofursterkt 
gólfefni sem 
rispast síður, 
þolir vel raka og 
bleytu, er með 
frábæra hljóð-
dempun og þarf 
aldrei að pússa 
né lakka. MYND/
ANTON BRINK

Engar áhyggjur á  
undurfögru gólfi

Gólfefnin frá Kjaran eiga 
sér engan líka. Þau tryggja 
glæsilegt yfirbragð, ein-
staka hljóðvist, ljúfa 
mýkt og dugandi lausnir 
sem henta jafnt litlum 
rýmum sem stórum; til 
heimilisbrúks, í skóla, fyrir-
tæki og stofnanir.

Með vínylparketi 
verða allar áhyggj-

ur af rispum og skemmd-
um óþarfar. Það er einfalt 
að leggja og má ganga á 
strax.

 4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 9 .  ÁG Ú S T  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U R



Bleyta og 
óhreinindi eftir 
mikinn umgang 
og misjöfn 
veður heyra 
sögunni til með 
nýju dyra- og 
hreinsimott-
unum frá Coral.

Nýju Coral Click dyra- og hreinsimotturnar koma í flísum sem auðvelt er að smella saman og hægt 
er að útbúa í hvaða stærð sem er með einföldum hætti. Þær fást í mörgum litum og gerðum.

Allura vínylparket er níðsterkt, einkar glæsilegt og hentar 
jafnt á heimili sem í atvinnuhúsnæði. 

má annað hvort lausleggja, líma 
með sleppilími eða á hefðbundinn 
hátt að vali kaupanda.”

Spennandi nýjung
Kjaran kynnir þessa dagana spenn-
andi nýjung í gólfefnum, en það 
eru dyra- og hreinsimottur frá 
Coral.

„Coral framleiðir öflugar dyra-
mottur sem áður þurfti að sér-
framleiða, sníða til úr rúlluefni eða 
samsettum einingum,“ upplýsir 
Arnar um kærkominn möguleika í 
gólfefnum.

„Við bjóðum mottur í stöðluðum 
flísum í stærðunum 50x50 senti-
metrar. Flísarnar fást í mörgum 
litum og gerðum, sem mottuefni 
eingöngu eða felldar niður í sér-
stakan opinn eða samfelldan 
grunn. Allt fer það eftir óskum um 
hreinsieiginleika og með tilliti til 
notkunar við heimili, fjölbýlishús, 
hótel eða enn stærri byggingar.“

Kjaran er í Síðumúla 12-14. Sími 
510 5500. Sjón er sögu ríkari í 
glæsilegum sýningarsal Kjaran og á 
heimasíðunni kjaran.is.
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Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Parketflísar hafa verið á 
íslenskum markaði undan-
farin ár og njóta vaxandi vin-

sælda,“ segir Hafsteinn Árnason, 
markaðsstjóri Víddar í Bæjarlind 
4. Vídd býður flísar og flísaparket 
í miklu úrvali, allt með áherslu á 
hámarks endingu.

„Parketflísar hafa áferð og útlit 
parkets en hlýleika viðar. Styrk-
leiki parketflísa er margfaldur á við 
viðargólf. Flísaparket þolir að auki 
bleytu og mikinn ágang rétt eins 
og flísar,“ lýsir hann.

Hafsteinn segir einn helsta kost 
parketflísa vera þann að þær gulni 
ekki eða upplitist með tímanum 
eins og hefðbundið parket gerir. 
„Ef þú kaupir parketflísar með 
eikarútliti helst sá litur óbreyttur 
um áratugi,“ segir hann. „Þó 
flísarnar séu heldur dýrari en 
venjulegt parket borgar sig oft að 
nota þær vegna endingarinnar.“ 
Hafsteinn bendir á að verðið á 
parketflísum hafi farið lækkandi 

Parketflísar sameina 
eiginleika parkets og flísa 

Hafsteinn Árna-
son, markaðs-
stjóri Víddar 
í Bæjarlind 4, 
segir parketflísar 
endast mun 
lengur en hefð-
bundið parket.

Hafsteinn segir einn helsta kostinn við parketflísarnar vera að þær upplitist ekki með tímanum vegna sólar.

Parketflísar eiga 
vaxandi vin-
sældum að fagna. 
Þær hafa áferð og 
hlýlegt útlit park-
ets en styrk flísa. 
Þær þola mikinn 
ágang auk bleytu 
og upplitast ekki. 
Parketflísar leiða 
gólfhita betur en 
venjulegt parket.

Saga parketsins er rakin til 
fyrri hluta sautjándu aldar. 
Fyrsti vísirinn að parketi 

voru grófir viðarplankar sem 
lagðir voru yfir mold og grjót. 
Á barokktímabilinu frá 1625 til 
1714 urðu viðargólf vinsæl hjá 
aðlinum í Frakklandi enda þóttu 
þau endurspegla mikinn glæsileika 
og ríkidæmi. Fram komu fagurlega 
skreytt parketmynstur en gólfþilin 
voru mótuð úr viðarbútum sem 
voru handskornir og raðað saman 
til að mynda flókin mynstur. Þilin 
voru síðan handpússuð, nudduð 
með sandi, lituð og fægð þar til þau 
glönsuðu.

Þessi flóknu og fagurlega 
skreyttu gólfþil voru ekki á 
færi nema þeirra allra ríkustu 
og konungbornu. Ríkari hluti 
almennings, kaupmenn og efri 
millistéttarfólk, hafði mikinn 
hug á að eignast gólfefni á borð 
við þau sem finna mátti í höllum. 
Því var brugðið á það ráð að mála 
mynstrin á viðargólfin. Ending 

slíkra skreytinga var þó lítil miðað 
við fyrirmyndina en enn þann 
dag í dag má finna upprunalegt 
Versala parket í herbergjum þar 
sem lítill umgangur hefur verið.

Eitt frægasta parketmynstrið 
er Versalamynstrið eða Parquet 
Versailles sem kynnt var árið 
1684. Því var ætlað að koma í stað 
marmaragólfa í Versalahöll. Marm-
aragólfin þurfti sífellt að vera að 
þvo en vatnið hafði slæm áhrif á 
sperrurnar undir gólfinu sem voru 
farnar að fúna. Parketið nýja þótti 
einnig mun glæsilegra og auk þess 
hlýlegra.

Versalaparketið er auðþekkjan-
legt af ferningslaga þiljum sem 
samansettar eru úr ferhyrndum 
kubbum og renningum sem líkt og 
vefast hver um annan. Í hverri þilju 
sem er búin til á upprunalegan 
máta, eiga að vera 42 tappaspor, 
42 tappar og 42 bindinaglar. Allir 
hlutar þiljunnar eru settir saman í 
höndum án líms en þiljan er síðan 
vaxborin. Iðulega er notuð eik í 
slíkar þiljur en þær eru um 2 til 5 
cm að þykkt.

Versalaparketið er yfirleitt lagt í 
skálínu yfir herbergið en upphaf-

leg regla var sú að leggja parketið 
ávallt frá arninum.

Versalaparketið varð gríðarlega 
vinsælt á nítjándu öld og var iðu-
lega lagt í móttökusali halla, kast-
ala og höfðingjasetra enda þótti 
það ómissandi skreyting. Parketið 
má enn sjá víða í dag, til dæmis í 
ýmsum sölum Versalahallarinnar. 
Versalamynstrið er í raun enn 
eftirsótt í dag. Bæði er verslað með 
gamlar þiljur en einnig eru fram-
leiddar nútímaútgáfur af parketi 
með þessu sérstaka mynstri.

Gólf sem standast tímans tönn
Parket með Versalamynstri, Parquet Versailles, kom fyrst fram árið 1684 og má sjá það víða á 
glæsigólfum Versalahallarinnar í Frakklandi. Elstu gólfin eru mörg hundruð ára gömul. 

Versalaparketið 
má sjá víða í 
Versalahöll. Til 
dæmis í spegla-
salnum, Galerie 
des Glaces. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Mynstur Versalaparketsins er mjög 
einkennandi og auðþekkjanlegt.

undanfarið sem hafi líka aukið vin-
sældir þeirra.

Enn einn kostur þess að nota 
parketflísar umfram hefðbundið 
parket er að þær virka mjög vel 
með gólfhita. „Gólfhiti með parket-
flísum getur þannig skilað sér í 
veglegum sparnaði í orkukostn-
aði,“ að sögn Hafsteins.

Hann segir fólk leggja parket-
flísar á heilu húsin, stofur, eldhús 
og alrými sem komi frábærlega vel 
út. Viðbrögð viðskiptavina hafi 
undantekningarlaust verið afar 
jákvæð.

Aðferðin við lagningu parket-
flísa er svipuð og við venjulegar 
flísar. „Við mælum alltaf með að fá 
fagmenn í verkin,“ segir Hafsteinn 
en ráðleggur fólki að velja vand-
aðar kantskornar flísar. „Það þýðir 
að þá verður hægt að nota nettari 
fúgur á milli flísanna. Þannig líta 
flísarnar út nánast nákvæmlega 
eins og viðarparket af bestu gerð. 

Tækninni við framleiðsluna 
fleygir stöðugt fram og alltaf er 
að koma fram nýtt útlit og áferð,“ 
segir Hafsteinn. Starfsmenn Víddar 
hafa meira en 25 ára reynslu í 
ráðgjöf til viðskiptavina, bæði ein-
staklinga og fagfólks, með stór og 
smá verk.

Styrkleiki parket-
flísa er margfaldur 

á við viðargólf. Flísa-
parket þolir að auki 
bleytu og mikinn ágang 
rétt eins og flísar.
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Buffalosósan gerir gæfumuninn hér.

P

Samloka með kjúklingi 
og buffalosósu
Fyrir 4

2 stórar eldaðar kjúklingabringur, 
rifnar niður
⅓ bolli buffalosósa (eða önnur 
sterk sósa, magn fer þá eftir styrk-
leika sósunnar)
8 stórar sneiðar af cheddarosti
8 brauðsneiðar
2-3 msk. smjör við stofuhita

Samloka fyrir 
parketlögnina

Það er ekki sama hvernig gólf eru þrifin því þvottaaðferð og efnisval getur 
verið ólíkt eftir því hvert gólfefnið er.

Klassískt og smart munstur.

F
Konunglegt 
munstur 

Glansandi fínn gólfþvottur
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Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
ÚTSALA
HAUST

35-70% 
AFSLÁTTUR



Júlíus G. Hafsteinsson, einn 
eigenda Parka, segir að fyrir-
tækið hafi alltaf lagt mikla 

áherslu á gæði og góða vöru. „Við 
erum með gríðarlega fjölbreytt 
vöruúrval, hvort sem er í parketi, 
flísum eða innréttingum,“ segir 
hann. „Viðskiptavinir okkar geta 
komið hingað í stóran og bjartan 
sýningarsal, skoðað úrvalið, 
fengið ráðgjöf og ekið með 
parketið heim stuttu síðar þar 
sem lagerinn er hér við hliðina á 
okkur. „Harðparketið okkar hefur 
verið mjög vinsælt undanfarin ár. 
Harðparket þolir mun meira álag 
en venjulegt viðarparket. Það er 
stundum kallað plastparket en 
það getur verið erfitt fyrir fólk að 
sjá muninn á því og viðarparketi,“ 
útskýrir Júlíus. „Harðparket er 
bæði slitsterkt og endingargott 
auk þess sem það er mun ódýrara 
en viðarparket. Það er ekki síst 
þess vegna sem það hefur verið 
mjög vinsælt hjá ungu fólki,“ 
bætir hann við.

Vínylparket þolir bleytu
„Vinsældir vínylparkets, sem er 
önnur gerð af parketi, eru stöðugt 
að aukast. Það er afar sterkt og til 
í óteljandi mynstrum. Það lítur 
út eins og viðarparket en þolir 
vel bleytu og álag. Vínylparket 
er sterkara en harðparket en það 
er unnið með sérstakri tækni. 
Ég hef tekið eftir að margt ungt 
fólk velur vínylparket vegna þess 
hversu slitsterkt það er og á hag-
stæðu verði. Það endist lengur 

en harðparket auk þess að vera 
mýkra en annað parket og gefur 
betri hljóðeinangrun,“ útskýrir 
Júlíus. 
„Vínylparket er hægt að nota í 
eldhús, baðherbergi, forstofu og 
hvar sem er í húsinu þar sem það 

þolir bleytu. Vínylparket er líka 
til með flísa útliti fyrir þá sem vilja 
það frekar. Það eru margir sem 
velja flísaútlitið í eldhús og bað-
herbergi en venjulegt útlit annars 
staðar í íbúðinni.“

Fleiri nýjungar
Enn ein ný tegund af parketi er 
nú fáanleg hjá Parka sem nefnist 
Modular One frá Parador. „Það er 
mitt á milli þess að vera harðparket 
og vínylparket,“ segir Júlíus og 
bendir á að vinnslan á því sé mikið 
leyndarmál hjá framleiðendum. 
„Þetta er mjög spennandi kostur,“ 
bætir hann við.

Grófleiki í tísku
„Síðan erum við vitaskuld með gríð-
arlega mikið úrval af hefðbundnu 
viðarparketi frá viðurkenndum 
framleiðendum eins og Parador, 
Meister, Heywood og Solidfloor. 
Plankaparketið hefur verið vinsælt 
í mismunandi þykktum og mynstr-
um. Það fæst í ýmsum grófleika eftir 
smekk hvers og eins en margir hafa 
kosið mjög gróft planka parket sem 
líkist rekaviði,“ segir Júlíus. „Þetta 

mikla úrval sem við bjóðum af gólf-
efnum er sérstaða verslunarinnar. 
Það er alveg sama hvað viðskipta-
vinurinn biður um, við reynum 
alltaf að uppfylla óskir. Í Parka er 
einn stærsti sýningarsalur landsins 
með gólfefni.“

Mikið úrval
Hjá Parka er áherslan á faglega 
þjónustu en fyrirtækið býður upp á 
heildarlausnir fyrir heimili og fyrir-
tæki, Meðal þess er parket, harð-
parket, flísar, teppi, mottur, hurðir, 
innréttingar, veggfóður, kerfisloft 
og margt fleira.

Parki er við Dalveg 10-14, sími 
595 0570. Mjög góð aðkoma er að 
húsinu. Hægt er að skoða vöruúrval 
á heimasíðunni parki.is. Verslunin er 
opin alla virka daga frá kl. 9-18.

Margir kjósa slitsterkt parket
Verslunin Parki við Dalveg í Kópavogi býður mikið úrval gólfefna fyrir heimili og fyrirtæki. Starfs-
fólk Parka veitir faglega ráðgjöf um val á gólfefnum og innréttingum. Mikil áhersla er lögð á vand-
aða vöru og gæðaþjónustu. Hjá Parka er einn stærsti sýningarsalur landsins með gólfefni. 

Á undanförnum árum hefur verið í tísku að hafa dökka liti og grófleika í umhverfinu. Hér hefur verið sett glæsilegt Heywood plankaparket hjá Vox á Hilton Nordica hótelinu.

Hægt er að velja um harðparket, 
vínyl parket og venjulegt viðarparket 
hjá Parka í öllum litum og mismun-
andi mynstrum. 

Hér er gegnheilt viðarparket sett 
saman með fallegum flísum á Hilton 
Nordica hótelinu. Falleg útkoma á 
þessum mismunandi gólfefnum. 

Gegnheilt 
viðarparket með 
fléttumynstri.
Mikið úrval er 
fáanlegt hjá 
Parka til að velja 
á milli. 
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Bílar 
Farartæki

100% LÁN
NISSAN Micra. Árgerð 2011, ekinn 
168 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ 
490.000. Rnr.171202.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

100% LÁN
TOYOTA Auris. Árgerð 2007, 
ekinn aðeins 124 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 880.000. 
Rnr.150960.

100% LÁN
VW Passat 2.0 Comfort. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 107 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ 790.000. 
Rnr.150901.

100% LÁN
MMC Outlander. Árgerð 2005, ekinn 
160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
650.000. Rnr.150808.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

BMW 530e iperformance. Árgerð 
2018, ekinn 600 KM, bensín, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 6.990.000.
Mjög vel útbúinn Rnr.213060.

BMW X5 xdrive40e iperformance m 
pakki . Árgerð 2018, ekinn 6 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 8 gírar. TILBOÐ 
10.500.000. 1 með öllu Rnr.116416.

LAND ROVER Range rover sport hse 
sdv6 293 hö . Árgerð 2014, ekinn 
66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
8.980.000. Rnr.211931.

FORD F350 lariat ultimate fx4. 
Árgerð 2017, Nýr dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.653.000.Mjög vel 
útbúinn Rnr.212931.

DODGE Ram 3500 limited tungsten. 
Árgerð 2018, Nýr, dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.967.000Mjög 
vel útbúin bíll AISIN skipting. 
Rnr.115242.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Kerrur

 Bátar

 Varahlutir

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan opið mán-fös 10-18

Til afgreiðslu
 og reynsluakið

*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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ÞÚS.

NÝR TOYOTA 
YARIS *

Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Ódýr íbúð til sölu/leigu á 
Skagaströnd. Uppl. S: 847 8446

3-herb. 95 fm íbúð til leigu í 104 
Rvk, stutt í Laugardalinn. Uppl. í s: 
855-1747

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði
Jarðvinnufyrirtæki óskar eftir 
góðum starfsmanni í lagna og 
jarðvinnu. Góð laun og vinnubíll 
fyrir réttann mann. Upplýsingar í 
síma 789-3511.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Vorum að fá í sölu glæsilegt nýlegt heilsárshús við Fitjahlíð í Skorra-
dal teiknað af Sigurði Hallgrímssyni hjá ARK Þing. Húsið er 99,8 fm
að stærð. Að auki er skráð 23,8 fm bátaskýli sem hefur verið rifið og
á eftir að endurbyggja. Stofa og þrjú rúmgóð svefnherbergi. Húsið
stendur fyrir neðan götu að vatni. Timburverönd er við húsið á ásamt
heitum potti. 

Nánari uppl. veitir: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg. fasteignasali
s. 864-5464 gudlaugur@eignamidlun.is 

Opið hús  
fimmtudaginn 30. sept.  

milli 16:00 og 17:00.

OPIÐ 

HÚS

Heilsárshús í Skorradal
Fitjahlíð 6 

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

intellecta.is

RRRÁÁÁÐÐÐNNNIINNNGGGAAARRR
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