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KYNNINGARBLAÐ

Gólfefni

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir

Kährs Sture viðarparketið á fallegu íslensku heimili. Innanhússarkitekt: Berglind Berndsen. LJÓSMYND/GUNNAR SVERRISSON

Öll bestu gólfefnin í
boði á einum stað
Birgisson býður eitt mesta úrval landsins af gólfefnum og selur það nýjasta
og besta á markaðnum. Þar fást margar gerðir af hágæða viðar- og harðpark
eti, gólf- og veggflísar í ýmsum stærðum og umhverfisvænt vínylparket. ➛2
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Þórarinn segir að það sé mikil áhersla á góða þjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Framhald af forsíðu ➛

B

irgisson er fjölskyldufyrir
tæki með metnað og hefð
fyrir glæsilegu vöruúrvali
á góðu verði,“ segir Þórarinn
Gunnar Birgisson, framkvæmda
stjóri Birgisson ehf. „Í sýningarsal
okkar í Ármúla 8 leggjum við
mikla áherslu á góða og fallega
vöruuppstillingu, frábæra þjón
ustu og gott verð. Við sérhæfum
okkur í sölu á parketi, f lísum og
hurðum en bjóðum einnig upp á
sérhæfðari vörur eins og utan
hússklæðningar og kerfisloft.“

Harðparket er 95%
umhverfisvænn viður

Birgisson ehf. býður upp á eitt
mesta úrval landsins í harðpark
eti frá þýska framleiðandanum
Kronotex.
„Við erum þekkt fyrir að vera
með gríðarlega mikið vöruúrval
og þá sérstaklega í harðparket
inu.“ segir Þórarinn. „Hjá okkur er
hægt að fá fallegt 8 mm harðpark
et á mjög hagstæðu verði og allt
upp í 14 mm harðparket í stórum
borðum sem þolir mikið álag.“
Þórarinn bendir á að margir
haldi að harðparket sé svokallað
„plastparket“ og að uppistaðan í
því sé mestmegnis plast. „Í raun er
harðparket 95% umhverfisvænn
viður og eingöngu 5% plast,“ segir
hann. „Yfirborðslagið er úr plasti
og þar af leiðandi mjög slitsterkt.“
Samhliða harðparketi er einnig
þó nokkurt úrval hjá Birgisson
ehf. af fallegu viðarparketi og
gegnheilu eikarparketi í mis
munandi stærðum sem má leggja
í síldarbeinsmunstur.
„Við hófum nýverið samstarf
við þýska fyrirtækið Osmo.
Þeir bjóða upp á heildarlausnir
þegar kemur að meðhöndlun og
viðhaldi á viðargólfum,“ segir
Þórarinn. „Þar erum við mest að
notast við vaxolíu, hún sameinar
kosti lakks og olíu og myndar
sterka filmu á yfirborði parkets
ins. Þessi vaxolía býður upp á
mikla möguleika við litun og
áferðarval á viðargólfum og er allt
ferlið mjög einfalt.“

fyrr þótti 60x60 cm flís mjög stór
en í dag er það okkar mest selda
stærð,“ segir Þórarinn. „Núna
erum við einnig með margar
gerðir af flísum á lager í stærð
80x80 cm, þar á meðal einstaklega
vandaðar flísar í marmaraútliti
sem hafa notið mikilla vinsælda
undanfarið ár.“
Aðspurður segir Þórarinn að
nýjasta tískan í dag séu flísar með
terrazzo-munstri. „Terrazzomunstur er að komast sífellt meira
í tísku og það eru tveir litir af
slíkum flísum væntanlegir á lager
hjá okkur á hagstæðu verði,“ segir
hann. „Þetta eru flísar sem setja
mikinn svip á rýmið og fanga
augað um leið.“
Hjá Birgisson ehf. fást eingöngu
fyrsta flokks flísar frá nokkrum
af virtustu flísaframleiðendum
Ítalíu, þar á meðal Florim og
Rondine, og hafa starfsmenn
Birgisson mikla og góða reynslu
þegar kemur að vali flísa.
Birgisson er í Ármúla 8. Sími
516 0600. Netfang: birgisson@
birgisson.is. Sjá nánar á birgisson.i s.

Þær eru glæsilegar ítölsku flísarnar frá Florim; terrazzo-flísarnar La Veneziane Castello.

La Venez
iane San
Polo flísarnar
koma sterkar
inn á næstu
misserum.

Við erum þekkt fyrir að vera
með gríðarlega mikið vöruúrval
og þá sérstaklega í harðparketinu.

Einstaklega fljótlegt að
leggja vínylparketið

„Nýjasta varan hjá okkur er
svokallað SPC-vínylparket. SPC
stendur fyrir stone plastic com
posite og er mun umhverfisvænni
útgáfa af hefðbundnu vínylpar
keti,“ segir Þórarinn. „SPC-vínyl
parketið er 100% vatnshelt og
er eitt endingarbesta gólfefni
sem völ er á. Áfast undirlag og
læsingarkerfi gerir það að verkum
að lögnin er einstaklega fljótleg.“

Hvað er spennandi í flísum?
„Flísar fara stöðugt stækkandi og
gæðin eru alltaf að aukast. Áður

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Gegnheil eik meðhöndluð með Osmo-efnum.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,
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HAFÐU SAMBAND, VIÐ VEITUM FAGLEGA RÁÐGJÖF.
GERUM VERÐTILBOÐ OG SENDUM
UM LAND ALLT.

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Gólfflísar úr íslenskum leir
Á Íslandi eru milljónir tonna jarðleirs sem hægt er að búa til keramikmuni úr. Sigríður Erla
Guðmundsdóttir er ein fárra sem hafa nýtt sér íslenskan leir og búið til eigið gólf heima.
Sólrún
Freyja Sen

solrunfreyja@frettabladid.is

S

igríður Erla býr til borðbúnað og aðra nytjahluti
á verkstæði sínu Leir 7 í
Stykkishólmi. Um aldamótin
fór Sigríður að kynna sér og
rannsaka íslenska leirinn í þeim
tilgangi að athuga hvort hann
væri nothæfur. „Rannsóknir
sem fyrir lágu sýndu að hann
myndi hugsanlega henta í grófara
keramik eins og gólff lísar,“ segir
Sigríður sem datt í hug að láta á
það reyna.

Leirflísagerð
óþekkt á Íslandi

Sigríður segist ekki vita til þess
að íslenskur leir hafi áður verið
notaður í gólff lísar á Íslandi. „Ég
fann ekkert um það en ég prófaði
fyrst að búa til gólf fyrir hús í
Hafnarfirði þar sem ég bjó. Það
tók mig langan tíma að búa til
f lísarnar en þær urðu að mjög
fallegu gólfi. Núna er ég f lutt í
Stykkishólm og er búin að búa til
lítið gólf hér.“
Sigríður segist þó ekki stefna
á að verða sérstakur f lísaframleiðandi, aðalhugmyndin var að

Sigríður Erla hefur gert eigið gólf
með íslenskum leir.

Gólfið hjá Sigríði sem býr í Stykkishólmi lítur út eins og ítalskt terracotta-gólf. Íslenski leirinn er þó dekkri.

staðfesta þann grun að leirinn
væri hentugur í gólff lísar. „Hann
er það svo sannarlega. Þetta er
frábært gólf. Jarðleir hefur verið
nýttur í gólf í gegnum árþúsundin. Í mörgum löndum er rík og
gömul hefð fyrir því að nota leir.
Á Íslandi er þó engin hefð fyrir
leirf lísagerð.
Það hefur lítið verið unnið úr
þessum leir hér á landi. Ég held
að skýringin liggi í því að við

höfðum lítið til að brenna, við
áttum ekki afgangseldivið sem
þarf til að hita leirinn.
Það er sterk hefð fyrir keramikgerð í Danmörku og Danir voru
lengi vel að skipta sér af Íslandi,
þannig að skýringin getur ekki
verið að aðferðin hafi ekki
þekkst,“ segir hún.

Dökkur og ungur leir

Þótt Sigríður ætli sér ekki sjálf

að hefja f lísaframleiðslu, segir
hún slíka framleiðslu lengi hafa
verið draum Dalamanna, en
þar sé líklega mesta magnið og
besti leirinn á Íslandi. Sigríður
sækir sinn leir til Höllu Steinólfsdóttur, bónda í Ytri-Fagradal á
Skarðsströnd. „Það komu upp
hugmyndir öðru hvoru á síðustu
öld um að koma á fót f lísaverksmiðju í Dölum en það varð svo
ekki að neinu. Íslenskur leir hefur

reyndar fengið það orð á sig að
vera ekki nógu góður til að vinna
með en hann er það svo sannarlega. Hann stendur algjörlega
fyrir sínu.“
Sigríður segir að íslenskur
leir hefur þau einkenni að vera
dökkur á litinn og ungur miðað
við leir annars staðar í heiminum. Gólff lísarnar sem Sigríður
bjó til eru rauðbrúnar og ólitaðar
með öðrum litarefnum. ,,Svona
terracotta-gólf, eins og þau eru
kölluð, hafa verið í gömlum
kirkjum og musterum frá árdaga
í öðrum löndum. Það sem dugar
fyrir presta og páfa fyrri alda
gæti dugað á íslensk heimili.“

