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Góður mannskapur í 25 ár
Álfaborg á stórafmæli á þessu
ári en í 25 ár hefur fyrirtækið
séð Íslendingum fyrir hágæða
gólfefnum. Í fyrstu var fyrirtækið aðallega þekkt fyrir
flísar en í dag fást þar allar
tegundir gólfefna: flísar, teppi,
dúkar og parket.
Ein elsta gólfefnabúðin á landinu
er Álfaborg í Skútuvogi en fyrirtækið hefur verið í eigu sömu fjölskyldu allt frá upphafi, í ein 25
ár.
„Álfaborg er eitt þeirra fyrirtækja sem byggja á gömlum
grunni og við höfum sum unnið allt
frá upphafi hjá fyrirtækinu. Við
bjóðum því upp á sérhæfða þjónustu auk þess að búa yfir mikilli
reynslu,“ segir Kolbeinn Össurarson, einn af eigendum Álfaborgar.
Í upphafi gat Álfaborg sér gott
orð fyrir flísaúrval og var þar í
fararbroddi en í dag er einnig hægt
að fá nær öll gólfefni hjá Álfaborg:
teppi, dúka, parket og fleira til.
„Við bjóðum upp á heildarlausnir í dag sem margir nýta sér, enda
kærkominn kostur í stað þess að
þurfa að sækja gólfefnin úr mörgum áttum. Þar sem við byggjum á
gömlum grunni erum við svo heppin að geta gengið að stórum lager,
sem eru forréttindi í dag. Markaðurinn hefur breyst mikið og margir eru að leita að ódýrri vöru sem
stenst varla gæðakröfur en það er
ein mesta hættan þegar aðstæður
á markaði verða eins og þær eru í
dag; að gæðin verði ekki þau sömu
og áður. Við höfum því lagt mikla
áherslu á að bjóða vandaða vöru í
öllum verðflokkum á sanngjörnu
verði.“
Eitt af aðalvörumerkjum Álfaborgar í flísum er Porcelanosa,
en það þykir standa hvað fremst
á markaðinum hvað gæði varðar og kemur reglulega fram með
skemmtilegar nýjungar að sögn
Kolbeins.

Skemmtilegar keramikflísar sem
hafa útlit viðarparkets gefa hlýlegt
yfirbragð.

Keramikflísar
með viðaráferð
Keramikflísar með viðaráferð eru
nýjung frá þýska flísaframleiðandanum Nordceram en flísarnar
hafa alla eiginleika hefðbundinna
flísa þrátt fyrir að hafa útlit viðarparkets.
Flísarnar koma í þremur litum
og eru 15x60 sentimetrar að
stærð. Flísarnar eru jafnframt
þannig málteknar að þær er hægt
að leggja með aðeins eins millimetra breiðri fúgu.
Flísarnar eru á tilboðsverði
þessa dagana, á aðeins 5.390
krónur fermetrinn. Snilldar
gólfefni, til að mynda í
sumarbústaðinn.

Mjög auðvelt er að leggja plastparketið frá Tarkett.

Vinsælt á góðu
verði frá Tarkett

Kolbeinn Össurarson er einn af eigendum Álfaborgar, sem verið hefur leiðandi á gólfefnamarkaðinum hérlendis.

„Annað af okkar stærstu vörumerkjum í dag er Tarkett, sem er
jafnframt einn stærsti gólfefnaframleiðandi í Evrópu. Frá Tarkett erum við meðal annars með
viðarparket, plastparket og gólfdúka í miklu úrvali á lager en afgreiðslufrestur er mjög stuttur

á sérpöntunum þar sem við
fáum öll þessi gólfefni frá sama
aðila. Verðið kemur fólki líka oft
skemmtilega á óvart. Sem dæmi
má nefna að viðarparket frá Tarkett, þriggja stafa eik, er á 3.990
krónur fermetrinn.“
Að lokum segir Kolbeinn fólk

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fara sér hægar þegar kemur að
því að velja gólfefnin. „Gólfefni
eru svo mikilvægur hluti af heimilinu að sú þróun er mjög jákvæð.
Við erum með góðan mannskap
með áratuga reynslu í að aðstoða
fólk við að taka skrefin í að skipta
um eða setja nýtt gólfefni.“

viðarparket

Woodstock harð/plastparket frá
Tarkett er mjög vinsælt gólfefni á
góðu verði, aðeins 2.890 krónur
fermetrinn.
Þrír litir eru til á lager hjá
Álfaborg. Þeir eru hefðbundin eik,
hvíttuð eik og dökk eik.
Woodstock er 8 millimetra
þykkt og er í háum styrleikaflokki,
AC4 class 32, og er því bæði hentugt fyrir heimilið sem atvinnuhúsnæðið. Einstaklega auðvelt er að
leggja efnið þar sem því er smellt
saman bæði á langhlið og í enda.
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Ásgeir bendir á að Egill Árnason sé nú kominn á nýjan stað á Suðurlandsbraut 20, við hlið Eirvíkur. Hér er hann annar frá hægri
ásamt Davíð Þorsteinssyni, Ágústi Haraldssyni, Guðrúnu Einarsdóttur og Einari Gottskálkssyni sölusérfræðingum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Bjóða upp á yfir 150
tegundir af viðarparketi
Egill Árnason hf. á sér langa og
farsæla sögu. Fyrirtækið hefur
nú flutt að Suðurlandsbraut 20
en býður sem fyrr upp á góða
þjónustu og gott vöruúrval.

S

„Egill Árnason byggir á gömlum og
góðum grunni og í 76 ár hafa starfsmenn fyrirtækisins sérhæft sig í að
ráðleggja fólki um val á gólfefni, þó
sérstaklega parketi,“ segir Ásgeir
Einarsson, framkvæmdastjóri hjá
Agli Árnasyni. Í rúmgóðum sýningarsal geta viðskiptavinir skoðað
mikið úrval af gólfefnum, til dæmis
yfir 150 tegundir af viðarparketi.
„Við höfum einsett okkur að bjóða
upp á það besta hverju sinni en
fylgja um leið tískustraumum hvers
tíma,“ segir Ásgeir.
Hann segir mikilvægt að huga
að því við kaup á parketi að verið
sé að kaupa efni sem eigi að endast
í fjölda ára. „Einmitt þess vegna
er ekki alltaf best að veðja á ódýrasta kostinn,“ segir hann og bendir
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á að Egill Árnason sé með einstakt
úrval framleiðenda og bjóði þannig
upp á heildarlausnir fyrir allar
tegundir af parketi og viðhaldi á
því. Hann nefnir sem dæmi Baltic
Wood, sem bæði fagmenn og fagurkerar þekki, enda hafi það verið
á íslenskum markaði lengi. „Egill
Árnason býður upp á breitt úrval
af plankaparketi og þriggja stafa
parketi frá Baltic Wood og fylgir
öllum seldum gólfum þrjátíu ára
verksmiðjuábyrgð,“ upplýsir Ásgeir. Þess ber að geta að allt viðarparket frá Agli Árnasyni er með
viðarlæsingu sem hentar vel íslenska rakanum og kemur með íslenskum leiðbeiningum. „Að sjálfsögðu eru allir fylgihlutir, svo
sem hljóðeinangrandi undirlag,
undirlag fyrir gólfhita, gólflistar
og aðrir frágangslistar, fáanlegir
hjá okkur.“
Sumir kjósa heldur að líma gólfið en að leggja það fljótandi. Ásgeir segir til lausnir í því bæði
fyrir gólf með gólfhita og venjuleg

gólf. „Þýski framleiðandinn Kiesel
er án efa leiðandi á sínu sviði og frá
honum má finna lausnir til að líma
hvaða parket sem er,“ segir Ásgeir
og bendir á að sölusérfræðingar
Egils Árnasonar veiti góðar upplýsingar um hinar margvíslegu lausnir sem séu í boði við niðurlímingu
á parketi.
Ásgeir segir gegnheilt parket
aldrei fara úr tísku. Hjá Agli Árnasyni er seld hágæðaframleiðsla frá
Junckers en mikið úrval viðartegunda er í boði. Algengast er þó að
menn velji eik og ask.
„Gegnheila parketið er allt
fáan legt sem stafaparket og í
heilum plönkum,“ upplýsir Ásgeir og bendir einnig á að Junckers-parketið þekki flestir en það
megi meðal annars finna í flestum
íþróttahúsum landsins.
„Gott viðhald á parketi er einnig
mjög áríðandi,“ segir Ásgeir. Hann
bendir á að réttu efnin sé að finna í
Agli Árnasyni, hvort sem ætlunin
sé að lakka gólf eða þrífa þau.
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Aðeins fyrsta flokks gæði
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Suðurlandsbraut 20 • Sími:595-0500

Egill Árnason selur ekki aðeins
parket. Flísar eru einnig stór
hluti af fyrirtækinu sem er í dag
eitt af leiðandi fyrirtækjum þegar
kemur að sölu á flísum og fylgiefnum. Úrvalið er mikið, yfir 200
sýnishorn eru í sýningarsal en þar
má finna allt frá smáum 1x1 cm
mósaíkflísum til 90x120 cm flísa.
Flísarnar eru framleiddar í
ýmsum löndum, til dæmis á Ítalíu,
Spáni og í Þýskalandi. Kemur það
mörgum viðskiptavinum Egils
Árnasonar á óvart hversu lítill verðmunur er á hágæðaframleiðslu og lágæðaframleiðslu en
hjá Agli Árnasyni er lögð mikil
áhersla á að bjóða eingöngu upp á
fyrsta flokks vörur bæði í flísum
og parketi.
Fyrir utan góðar flísar þurfa
gæðin einnig að stemma í öllum

fylgiefnum á borð við flísalím,
fúgur, kítti og krossa en Egill
Árnason selur slíkar vörur frá
framleiðandanum Kiesel.
Starfsmenn Egils Árnasonar
ráðleggja viðskiptavinum ekki
eingöngu um val á flísum heldur
einnig hvernig þær megi þrífa og
meðhöndla auk alls annars sem
viðkemur flísum. Til dæmis er
boðið upp á lausnir fyrir þá sem
eru í vandræðum með yfirborðið á gömlum flísum eða náttúrusteini. Mikið úrval er af yfirborðsefnum sem húða flísar frá fyrirtækinu Möller Chemie en slík efni
auðvelda mjög þrif á flísum. Möller Chemie er einstakt fyrirtæki
sem sérhæfir sig í að loka yfirborði flísa og náttúrusteins þannig
að óhreinindi nái ekki að festast í
flísunum.

Egill Árnason er með vörur eins og
fúgur, kítti og krossa frá Kiesel.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is s. 512 5439
og Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is s. 512 5411.
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ÚTSALA!

40% afsláttur
Þriggja stafa
eikarparket frá Parador
Fullkomið 5G smelluker´ sem
sparar þér tíma og fyrirhöfn.

Nú 3.741 kr. m2
Áður 6.235 kr. m2

„Fólk vill fá parket sem er með smellukerfi bæði á hlið og endum,“ segir Þorgeir Björnsson í Parket & gólf.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Eikin er í aðalhlutverki
Þeir sem leita að gólfefnum
ættu að líta við á jarðhæðinni
í Ármúla 32. Öðrum megin
gangsins er Parket & gólf sem
býður úrval af parketi og þiljum. Hins vegar er Stepp sem
leggur áherslu á teppi, vínylog línóleumdúka. Þorgeir
Björnsson er maðurinn á bak
við báðar búðirnar.
„Hér erum við með efni frá þýskum, finnskum, austurrískum og hollenskum framleiðendum en sækjum
ekki vörur austur til Asíu,“ segir
Þorgeir þar sem hann stendur innan
um viðarþiljurnar í Parket & gólf.
Hann segir evrópska framleiðslu á
gólfefnum höfða til Íslendinga og
þar sé eikin í aðalhlutverki. „Það

er eikin sem passar í 80 prósentum
tilfella með innanstokksmunum og
innréttingum Íslendinga,“ segir
hann og bendir á ýmsar tegundir í
þeirri deild sem eru með mismunandi lit og heita hver sínu nafni. Eik
Rústik er til dæmis kvistuð.
Parketið er bæði gegnheilt og
fljótandi. Þorgeir segir fólk kaupa
meira fljótandi parket nú en áður
því undirleggið undir það sé orðið
svo vandað og högghljóðdeyft, enda
kveði byggingarreglugerðir á um
slíkt. „Þetta hljómar allt öðruvísi
en gerði í gamla daga. Það eru ekki
þessi holu, hvellu hljóð sem koma
fram þegar gengið er á efninu,“
útskýrir hann.
Þorgeir ber líka lof á nýja smelluparketið. „Fólk vill fá parket sem
er með smellukerfi bæði á hlið og
endum,“ útskýrir hann. „Það er

miklu auðveldara að leggja svoleiðis efni en það sem er slegið saman.
Nú er því bara smellt.“
Þótt eikin sé vinsæl kveðst Þorgeir einnig selja aðrar tegundir.
„Við sinnum auðvitað sérpöntunum
og getum útvegað hvaða viðartegund sem er og allt þetta algengasta
eigum við undantekningarlaust til á
lager,“ tekur hann fram.
Harðparketið er líka til í ýmsu
viðarlíki í versluninni Parket &
gólf. Þorgeir segir margt af því svo
raunverulegt að með ólíkindum
sé. Nefnir sem dæmi 8 mm þykkt
harðparket sem sé afburðafallegt
og gott efni. Nýjasta afurðin í dag
er plankaharðparket sem er 25 cm
breitt. „Maður þarf að skoða það
virkilega grannt til að sjá að það
sé ekki raunverulegur viður,“ segir
sérfræðingurinn.

ÚTSALA!

35% afsláttur
Eikarplanki 8 mm
slitsterkt harðparket
með 25 ára ábyrgð.
Nú 1.788 kr. m2
Áður 2.750 kr. m2

Teppin bæta hljóðvistina
Starfsfólk Stepps við Ármúla 32
hefur einbeitt sér í gegnum árin
að því að selja teppi, vínylog línóleumdúka.
Mest í sameignir í fjölbýlishúsum,
stofnanir, hótel og
gistiheimili.
Eigandinn Þorgeir
segir einnig mikið um að
fólk fái sér teppi í híbýli
sín. „Það er staðreynd að í
mörgum nýjum húsum með
mikla lofthæð, hörð gólfefni,
veggi úr gifsi og stóra glugga
verður svo mikill glymjandi að
fólk tekur teppi í mottur til að
bæta hljóðvistina.“
Þorgeir hefur mikla reynslu af
sölu stigahúsateppa og lýsir ferlinu
svo: „Við sendum mann á svæðið
sem mælir gólfin og í framhaldinu
gerum við tilboð í verkið. Það er
án kostnaðar og án skuldbindingar
fyrir viðskiptavininn sem þannig
fær nákvæmlega að vita hvað teppi
kostar til dæmis á einn stigagang
án þess að gera annað en leggja
fram beiðni um það. Ef honum líst
vel á tilboðið þá verðum við glaðir
en ef hann kýs að eiga sín viðskipti
annars staðar þá óskum við honum
bara velfarnaðar.“

SÉRFRÆÐINGAR Í GÓLFEFNUM
Úrvalið hjá Steppi af teppum og dúkum
er ósvikið, eins og Þorgeir Björnsson
eigandi sýnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Slitsterkt teppi í frískandi lit á stigagangi fjölbýlishúss.

Ármúla 32 · 108 Reykjavík
Sími 568 1888 · Fax 568 1866 · www.pog.is

4 ● gólfefni
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Allt sem þarf til múrverks
Fyrirtækið BM Vallá að Breiðhöfða 3 selur allt til múrverks:
sement, sand, blöndur, tæki
og tól.
BM Vallá hefur um árabil gegnt
forystuhlutverki í framleiðslu
fyrir íslenskan byggingavörumarkað, en meðal þess sem fyrirtækið býður upp á er allt til múrverks. Ari Sigfússon, deildarstjóri múrdeildar hjá BM Vallá,
er öllum hnútum kunnugur um
vöruframboðið.
„BM Vallá státar meðal annars af eigin múrvörum, tilbúnum
blöndum undir merkjum Ímúr.
Þetta eru sprautublöndur, múrblöndur, steiningarlím og flísalím, blöndur til viðgerða, gólfblöndur, flot og fleira,“ lýsir Ari
og segir góða reynslu komna á
vörurnar, sem hafa verið á markaði í meira en tuttugu ár. „Þær
eru enda hannaðar fyrir íslenskar
aðstæður og miðaðar við íslenska
verklagshefð, þarfir fagmanna
hérlendis, eins og þeir hafa verið
vanir að vinna gegnum tíðina.“

Hjá BM Vallá starfa fagmenn með áralanga reynslu að baki sem eru boðnir og búnir að liðsinna viðskiptavinum eftir fremsta
megni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í því samhengi nefnir Ari að
BM Vallá bjóði ekki aðeins upp
á tilbúnar múrvörur heldur líka
sand og sement fyrir þá sem
kjósi að fara gömlu leiðina og

eins sértækar tæknilegar lausnir
fyrir flókin verkefni.
„Við seljum ekki aðeins lagervöru, heldur líka sérþróaðar
blöndur fyrir tiltekin verkefni.

Sem dæmi hönnuðum við bergfestuefni fyrir bílakjallarann í
tónlistarhúsinu Hörpunni. Kjallarinn er festur niður með stálteinum og efnið frá okkur heldur

þeim föstum í borholum í berginu, sem voru fullar af vatni og
því talsverð áskorun að hanna
sérstakt efni sem þoldi það.“
Fleira býður BM Vallá upp á
tengt múrverki, þar á meðal ýmis
tæki og tól.
„Við erum með öll helstu handverkfæri fyrir múrara, pússningabretti, réttskeiðar, múrskeiðar og önnur áhöld frá Evrópu,“ telur Ari upp og getur þess
að fyrirtækið selji líka múrdælur frá M-Tec í Bretlandi og PFT
í Þýskalandi sem dæli tilbúnum sprautublöndum. „Til okkar
er svo hægt að leita varðandi
varahluti og viðgerð á dælunum,“ segir hann og tekur fram
að í búðinni starfi fagmenn með
mikla reynslu. „Við stílum fyrst
og fremst inn á verktaka en þjónustum alla með góða ráðgjöf,
tilboðsgerð og fleira.“
Verslun BM Vallá er opin virka
daga frá klukkan 8 til 17 yfir
vetrartímann en frá 8 til 18 á
virkum dögum á sumrin. Nánari
upplýsingar er að finna á www.
bmvalla.is.

Tækin spara sporin
Í verslun BM Vallár að Breiðhöfða 3 er rekin sérstök tækjaog áhaldaleiga. „Þar bjóðum
við til dæmis flutningsbíla með
mjög afkastamiklum dælubúnaði
undir eigin gólfblöndur og getum
afgreitt mikið magn af floti í
einu, hæglega flutt þrjátíu tonn
á staðinn í einu sem er keyrt úr
sílóum. Blandan kemur tilbúin
úr slöngu beint inn á gólf,“ segir
Ari Sigfússon en tekur fram að
fyrirtækið útvegi ekki fagmenn
til að leggja efnið. „Nei, þá bendum við fólki á að snúa sér til
fagfélaga.“
Að hans sögn býður BM Vallá
líka upp á flutningatækni fyrir

múrefni í stærri verkefni. „Við
getum afhent pússningarmúr í
flutningssílóum, erum þá með
sérstakar þurrblástursvélar
sem skila efninu þurru inn í hús í
múrdælu hjá múrara,“ lýsir hann
og segir þennan valmöguleika
hafa ýmsa kosti í för með sér.
„Með þessu móti losna menn til
dæmis við óþarfa burð, pappírsumbúðir og óhreinindi, þannig að
þetta sparar fyrirhöfn og óþarfa
tímaeyðslu,“ bendir hann á.
Tækja- og áhaldaleiga BM
Vallá er höfð opin alla virka daga
frá klukkan 8 til 17 á veturna, og
frá klukkan 8 til 18 virka daga á
sumrin.

Öll múrefni á einum stað
Fagmenn ráðleggja þér við valið í múrverslun
okkar að Breiðhöfða 3
·
·
·
·
·

Milliveggjaplötur úr íslenskum vikri
Ímúr múrblöndur – úti og inni
Ímúr ﬂísa- og steiningarlím – þjálni og góð viðloðun
Ímúr viðgerðarblöndur – í allar múrviðgerðir
Ímúr gólfﬂeyta – þjál og hraðharðnandi

Hlaðnir milliveggir úr íslenskum vikri eru sterkir og
hagkvæmir. Þeir hafa um áratugaskeið sannað gildi
sitt við íslenskar aðstæður.
Beinn sími múrverslunar er 412 5040

Íslensk hráefni, íslensk framleiðsla, íslensk gæði!

Söludeild Fornalundi, Breiðhöfða 3, sími 412 5050
Söludeild Akureyri, sími 412 5202
Söludeild Reyðarﬁrði, sími 412 5252
Netfang: sala@bmvalla.is
bmvalla.is

Ari segir fyrirtækið geta afgreitt mikið magn af floti í einu í sérstökum sílóum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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+ORK GËLFEFNIN HAFA EINSTAKA EIGINLEIKA
FR¹ N¹TTÒRUNNARHENDI ÖAU ERU MJÒK
HLJËÈ OG HÎGGDEYFANDI ¹SAMT ÖVÅ AÈ
DRAGA ÒR GËLFKULDA

Hér stendur Alexander Þórsson, sölumaður hjá Þ. Þorgrímssyni, á spennandi og fjölbreyttu úrvali korkplatna frá portúgalska
framleiðandanum Amorim.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mjúkur, hlýr og notalegur
Korkur er frábært gólfefni sem
allar kynslóðir aðhyllast og nú
sem aldrei fyrr.
„Korkur er alltaf jafn vinsæll og
sækir nú mjög í sig veðrið enda
einstakt gólfefni með fágæta
eiginleika,“ segir Alexander Þórsson, sölumaður hjá Þ. Þorgrímssyni
í Ármúla 29 sem byrjaði að selja einangrunarkork árið 1953 og kork sem
gólfefni það herrans ár 1967.
„Korkur er mjúkur undir fót,
hljóðdempandi og einangrandi og
100 prósent náttúrulegt gólfefni
af sjálfbærum eikartrjám. Hann
er tekinn utan af stofni trésins á
níu ára fresti og vex til fullnustu
aftur á því árabili, sem er einkar
umhverfisvænt,“ segir Alexander
sem býður yfir hundrað útfærslur
korkgólfa í verslun Þ. Þorgrímssonar með fjölbreyttri litaflóru,
munstrum og þykktum, en aðal-

stærðir korkplatna eru 30x60,
45x45 og 45x60 sentimetrar.
„Áður fyrr völdu Íslendingar
kork að mestu á eldhúsgólf, enda
þægilegt undirlag þegar staðið er
við vinnu í lengri tíma. Nú hefur
landslagið hins vegar gjörbreyst
og fólk farið að leggja kork á alla
íbúðina, sem kemur stórkostlega
út. Margir trúa vart eigin augum
þegar þeir skoða úrval korkgólfa
í dag en sumar útfærslur eru eins
og náttúrusteinflísar á að líta,“
segir Alexander um endingargott
gólfefnið sem dugað getur mannsaldur.
„Nú er vinsælt að setja kork á
barnaherbergi enda ákjósanlegur
kostur vegna hlýju sinnar og notalegheita. Þá dregur hann mjög úr
hættu á alvarlegum slysum vegna
mýktar sinnar og mörgum þykir
kostur að hann dregur úr hávaða
þar sem til dæmis er skarkað í
leikföngum,“ segir Alexander.

„Æ fleiri uppgötva nú hversu
flottur korkur er sem fljótandi
gólfefni á allt heimilið. Við finnum fyrir aukinni eftirspurn yngra
fólks sem nú er að hefja búskap
og ólst upp við kork, en það vill
hafa gólfið eins og það var hjá
mömmu,“ segir Alexander.
„Okkar korkur kemur frá
portúgalska framleiðandanum
Amorim sem er einn sá stærsti
í heiminum, með 130 ára starfsreynslu. Íslendingar þekkja
gæðin vel enda höfum við verslað með hann í hartnær fimmtíu
ár, og nú þykir ekki verra hversu
orkusparandi hann er,“ segir
Alexander og upplýsir vinsælustu
litina nú.
„Í korkinum eru dekkri litir,
alveg út í svart, sem og alveg út í
hvítt vinsælastir, og sígildir náttúrulegir, ljósbrúnir litir.“
Þ. Þorgrímsson er í Ármúla 29.
Heimasíða er www.korkur.is.

'ËLFIN ERU ALLTAF HLÕ AÈ GANGA
¹ N¹TTÒRUKORKURINN DREGUR ÒR
GËLFKULDA OG B¾TIR HLJËÈVISTINA

6IÈ EIGUM TIL YFIR  GERÈIR AF
KORKGËLFEFNUM ÖAÈ ¾TTU ALLIR AÈ FINNA
EITTHVAÈ SEM PASSAR VIÈ ÖEIRRA SMEKK
OG VISTARVERUR

Vínylkorkur það heitasta
„Meðal heitustu nýjunga í gólfefnum nú er vínylkorkur, sem er eins konar smelluparket með
vínylhúð,“ segir Alexander Þórsson, sölumaður hjá
Þ. Þorgrímssyni sem er eini aðilinn á gólfefnamarkaði sem selur þessa nýstárlegu gólflausn.
„Vínylkorkur samanstendur af tveimur lögum af
korki, smellubúnaði eins og fólk kannast við í parketi, en efsta lagið er úr vínylhúð, sem er gríðarsterkt
efni. Við byrjuðum að selja vínylkork úr Alaskaeik
í fyrra og vissum ekkert hvað við værum að fara út
í, en hún varð strax svo vinsæl að við ákváðum að
bæta við línuna, sem nú fæst í fimm litum: alaskaeik, hvíttaðri eik, reyktri eik, Provence-eik og evrópskri eik,“ upplýsir Alexander um þetta sjóðheita
gólfefni.
„Vínylkorkur er afar flottur, nýr fyrir augað og
aðeins öðruvísi en fólk á að venjast, en þó með mjög
sjarmerandi og gamaldags útliti að sjá. Við veðjum á að hann verði æ vinsælli valkostur og fólk af
öllum kynslóðum fellur fyrir honum. Hann hentar
hvarvetna þar sem viðarárferð kemur fallega út og
það er leikur einn að leggja hann, en það þykir fólki
mikilvægt í dag,“ segir Alexander og víst er að ekki
skemmir fyrir að vínylkorkur kemur með áföstu
undirlagi svo ekki þarf að fjárfesta aukalega í því,
lími og öðru sem gjarnan fylgir gólfefnakaupum.
„Vínylkorkur er skemmtileg, hlý og notaleg afurð
frá Amorim í Portúgal sem enn eykur á útfærslu
korkgólfa og þróar nýjar gólflausnir.“

+OMIÈ OG SKOÈIÈ NÕJUSTU KORKLÅNUNA
Å VERSLUN OKKAR AÈ RMÒLA   p 2VK
6ERSLUNIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA
FR¹ KL  TIL 

"YGGINGAVÎRUVERSLUN

¶ ¶ORGRÅMSSON  #O
Vínylkorkur er slitsterkur og fallegur, með gamaldags viðargólfsútliti.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Bona Sprey Moppan
Nýtt á Íslandi
• Auðvelt að fylla á.
• Rétt blönduð sápa.
• Skilur ekki eftir ský á gólfi.
• Hentar öllum gerðum af
viðargólfum, flísum og
gólfdúkum.
• Takmarkar vatn á parketi.
• Umhverfisvænt.
• Ofnæmisprófað.
• Yfir 1.500.000 stk seld í USA.
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Sama hvað gengur á!
Hægt er að fríska upp á
gömul og slitin parketgólf
með heildarlausnum Bona frá
Gólfefnavali.
„Sífellt verður vinsælla að fríska
upp á gamalt parket enda góður
valkostur með endalausar útfærslur lita og lakks í boði,“ segir Gunnar Þór Jóhannesson, framkvæmdastjóri Gólfefnavals, sem sendir
fagmenn heim til fólks í slíkum
hugleiðingum.
„Heildarlausnir Bona henta
hvaða viðargólfi sem er. Starfsmenn Gólfefnavals mæta á staðinn, taka út verkþáttinn og leggja
lausnir fyrir viðkomandi. Þá bjóðum við einnig rykfría parketslípun, með Bona-vélbúnaði, en eftir
hana þarf varla að þurrka af þótt
framkvæmdir hafi verið miklar,“
segir Gunnar Þór.
„Við notum eingöngu umhverfisvæna vöru og engin spilliefni. Rykfría slípun framköllum við með
Bona DS 79 ryksugu, afrafmögnuðum sandpappír og parketslípivélum. Allur tækjabúnaður kemur
frá Bona í Svíþjóð, eins og litirnir
og lökkin, en Bona er einn stærsti
framleiðandi umhverfisvænna
lakka í heiminum og hefur verið
starfrækt frá árinu 1919,“ segir
Gunnar Þór.
Gólfefnaval er í samstarfi við
Félag íslenskra parketlagningamanna og heldur reglulega námskeið hérlendis og erlendis til að
viðhalda góðri vinnuþekkingu.

Gunnar Þór Jóhannesson, framkvæmdastjóri Gólfefnavals, með Bona Care spreymoppuna og fleira frá Bona sem framkallar það besta í viðargólfum og lengir líftíma
þess um árafjöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÚTÍMALEG ÞRIF SEM VIÐHALDA FAL
LEGU VIÐARGÓLFI UM LANGA TÍÐ
„Bona ræstingalínan er hluti af
vöruþekkingu sem byggð er á yfir
90 ára reynslu Bona í meðferð
viðargólfa. Til margra ára vann
Bona með framleiðendum ræstingaefna að lausnum fyrir viðargólf
en þeir höfðu ekki það sama að leiðarljósi. Því hóf Bona framleiðslu á
eigin ræstingalínu. Reglubundin
þrif eru lykilatriði til að halda viðargólfi fallegu árum saman. Áður
voru þrifin leiðindaverk með tusku
eða moppu, og fötu með hreinsiefni
og vatni sem reyndi bæði á bak og
þrek. Þetta er liðin tíð. Með nýju
Bona spreymoppunni er einfaldlega
úðað á gólfið og strokið yfir, einfalt og þægilegt sem skilar góðum
árangri,“ segir Gunnar Þór.

Í dag vinnur Bona með stærstu
parketframleiðendum heims og því
hægt að treysta að vörulína þeirra
hentar fyrir öll parketgólf.
„Spreymoppan gerir þrifin svo
skemmtileg að 11 ára tvíburunum mínum hefur aldrei þótt eins
gaman að skúra herbergin sín.
Hönnun hennar miðast við rétt
álag á háls og bak, og lipur og
snúanlegur moppuhausinn auðveldar þrif á erfiðum stöðum. Á
moppustönginni sjálfri er handhægur brúsi með Bona Care ræstingarefni og því einfaldlega úðað
eftir þörfum á gólfflötinn þar sem
moppan tekur við því. Sé parketið rispað eða snjáð er svo leikur
einn að endurnýja gljáa þess með
Bona Refresher eða Freshen Upgljáa.“

Gegnheilar ítalskar flísar
Gallerý Gólf er ný sérverslun
með parket og flísar. Verslunin
sérhæfir sig í stórum stærðum,
plankaparketi og gegnheilum
flísum.
„Ég opnaði síðastliðið sumar verslun þessa og við sérhæfum okkur í
stærri einingum, eins og flísum í
stærð 60x60 cm og 45x90 cm. Að
sjálfsögðu erum við með minni
stærðir eins og 30x60 cm. Einnig getum við boðið flísar í ennþá
stærri stærðum eins og 90x90 cm
og 60x120 cm. Sýnishornin í versluninni eru einnig stærri en gengur
og gerist og við skerum okkur úr að
því leyti,“ segir Sigurður Vilhelmsson, eigandi Gallerý Gólfs.
Ein af nýjungunum í versluninni er gegnheilar flísar frá ítalska framleiðandanum Cercom
sem Sigurður segir reynast mjög
vel. „Þetta eru gæðaflísar, gegnheilar og afréttar, hægt að leggja
með mjög grannri fúgu og má nota
bæði úti og inni.
Nýja línan frá Cercom inniheldur mjög fallegar flísar í hlýjum
jarðlitum. Jarðlitir eru mjög vinsælir í dag hjá arkitektum. Það er
heldur ekkert því til fyrirstöðu að
leggja þessar flísar á veggi þó að
þær séu framleiddar sem gólfflísar.
Við sjáum mikið af því að arkitektar velji þessar gólfflísar á veggi og
láti þær til dæmis flæða frá gólfi
og upp á veggina inni á baðherbergum,“ segir Sigurður og segir
flísarnar einnig þægilegar hvað
viðhald varðar.
„Þær þurfa ekkert viðhald, ólíkt

„Við hjá Gallerý Gólfi bjóðum upp á góða vöru á góðu verði,“ segir Sigurður Vilhelmsson, eigandi Gallerý Gólfs.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

náttúrusteininum sem þarf reglulega að bera á; það er nóg að strjúka
yfir þær með volgu vatni og örlítilli
sápu.“
Úrvalið af plankaparketi í
Gallerý Gólfi er breitt. Sigurður segir útlit parkettsins alltaf að
verða fjölbreyttara í litum þó að
viðartegundum fjölgi ekki.
„Viðartegundum sem slíkum hefur fækkað. Framleiðendur nota mikið eik og lita hana
á ýmsan máta, í dökku eins og
hnotu, hvíttaða og burstaða sem
gefur grófa og náttúrulega áferð.
Það er hægt að fá alls konar áferðir og útlit á eikina og við erum til
dæmis með fimmtán mismunandi
útfærslur á eikinni hjá okkur. Við
erum einnig með gott úrval, bæði

af hefðbundum plönkum og svokölluðum antikplönkum með grófara yfirborði. Eins bjóðum við
skemmtilega línu með mismunandi breiðum borðum, til dæmis
10 sentimetra, 15 og 20 sentimetra
breið, hvíttuð og olíuborin.“
Sigurður segir verslunina hafa
gengið vel frá opnun. „Við hjá Gallerý Gólfi bjóðum upp á góða vöru
á góðu verði.“
Sigurður er einnig hafsjór af
upplýsingum þegar kemur að ráðleggingum hvað varðar gólfefnaval. „Ég hef starfað við þetta í tæpa
fjóra áratugi en ég byrjaði árið
1973 í Málaranum í Bankastræti.
Hef sérhæft mig í gólfefnum eins
og parketti og flísum síðastliðin
tuttugu ár.“
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● MOTTUR KJARAN
Gólfbúnaður sérhæfir sig í
dyramottum og hreinsimottum fyrir heimili, fyrirtæki og
fjölbýlishús. Góðar dyramottur koma í veg fyrir að óhreinindi berist inn á gólf og valdi
sliti og skemmdum á gólfefni. En ræsting gólfefna er
stærsti daglegi kostnaðarliðurinn í rekstri fasteigna og húsnæðis. KJARAN býður rakasogandi og rykhindrandi
mottur úr gúmmíi, „spagettí“
og kókos, sem er 100 prósent
náttúrulegt efni með mikinn
þrifeiginleika.

Svanur M. Gestsson segir KJARAN Gólfbúnað bjóða upp á gott úrval vandaðra gólfefna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hlýir og hljóðeinangrandi
Þeir fást í ýmsum útgáfum og
eru bæði hlýir og hljóðeinangrandi, heimilisgólfdúkarnir
frá Forbo Flooring Systems
sem KJARAN Gólfbúnaður selur. Svo eru þeir líka auðveldir
og léttir í þrifum.
KJARAN Gólfbúnaður selur vönduð gólfefni og býður meðal annars eitt stærsta úrval heimilisgólfdúka á landinu. „Hjá okkur fást
ýmsar gerðir heimilisgólfdúka frá
hinum þekkta framleiðanda Forbo
Flooring Systems, sem er einn
sá stærsti á sínu sviði í Evrópu,“
segir Svanur M. Gestsson, starfsmaður hjá KJARAN. „Þar á meðal
eru svokallaðir stepp-dúkar, eða
öryggisdúkar, og smaragd-dúkar,

sem eru fjölnota og henta í fyrirtæki, á ganga, í baðherbergi og
fleira.“
KJARAN hefur selt heimilisgólfdúka frá Forbo Flooring í
fjölmörg ár og því er komin góð
reynsla á þá hérlendis að sögn
Svans. „Við höfum verið með þá í
marga áratugi enda eru Íslendingar fyrir löngu búnir að átta sig á
þeim kostum sem slíkir dúkar búa
yfir.“
Í því samhengi nefnir hann flott
og fjölbreytt útlit. „Útlit og hönnun
getur verið bæði hefðbundið eins
og náttúruleg gólfefni eða óhefðbundið í lit og mynstrum eins og
fólk óskar.“ Hann segir fjölbreytnina gefa fólki óendanlega möguleika á að hanna og aðlaga híbýli
sín eftir smekk og þörfum. „Svo er
tiltölulega einfalt að leggja þessa

Heimilisdúkar frá Forbo Flooring Systems fást í versluninni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

dúka með leiðbeiningum frá okkur,
andstætt við Línóleumparket þar
sem kalla þarf fagmenn til verksins en við erum með lista yfir þá.“
Þá segir Svanur einn helsta
eiginleika heimilisgólfdúka vera
hljóðdempandi eiginleika. „Yfir-

leitt eru þeir 16 desíbíl, gegnumsneiddir og svona tveggja, þriggja
og fjögurra metra breiðir og því
hægt að leggja þá án samskeyta í
sum rými,“ útskýrir hann og getur
þess að þetta stuðli að hreinu og
heilsusamlegu og ekki síður rólegu
og afslöppuðu umhverfi, sem reynist oft öllu erfiðara með hörðum
gólfefnum.
„Það má líka nefna að heimilisgólfdúkarnir eru mjög auðveldir og léttir í þrifum, eru með sérstaka viðhaldshúð sem hindrar að
óhreinindi festist við yfirborðið.
Það þarf því bara rétt að moppa
yfir með volgu vatni og pínulítilli sápu, þá er þetta komið,“ segir
Svanur og nefnir loks að andstætt
flísum og parketi séu dúkarnir
hlýir undir fæti, sem skapi vellíðan
við leik og störf á heimilinu.

● LÍNÓLEUM PARKET
Marmoleum Click eru gólfborð og flísar klæddar með
línóleumdúk. Efnið þarf ekki
að líma. Því er smellt saman á
köntunum og því auðvelt að
leggja það. Marmoleum Click
fæst í miklu litaúrvali og því
auðvelt að búa til munstur og
útlit að eigin smekk. Línóleum
parket er gert úr náttúrulegum korki og línolíu sem
hleður upp hita. Efnið er því
hlýtt og án kulda sem oft fylgir steinflísum og lökkuðu parketi og uppfyllir gæðastaðla
Nature Pulse-umhverfismerkisins sem gerir meiri kröfur en
Svansmerkið um innihald og
sjálfbærni. KJARAN Gólfbúnaður vinnur með löggiltum dúklagningamönnum sem bjóða
fulla ábyrgð á öllum sínum
verkum.
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Eggert Gottskálksson, framkvæmdastjóri Harðviðarvals.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Laga sig að breyttum
þörfum viðskiptavinanna
Harðviðarval á Krókhálsi 4
státar af stærsta parketsýningarsal landsins og þar
er áherslan lögð á að koma til
móts við þarfir viðskiptavina,
hvort sem fjárráðin eru mikil
eða lítil og hvort sem ráðist
er í allsherjar gólfefnalagnir
eða viðgerðir og viðhald.
„Harðviðarval er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1978, og hefur
síðan lagt sig fram um að koma
til móts við þarfir viðskiptavina
á hverjum tíma og leggja áherslu
á góða þjónustu. Við viljum að viðskiptavinurinn fái alla þá aðstoð
og ráðleggingar sem hann þarf
á að halda,“ segir Eggert Gottskálksson, framkvæmdastjóri
Harðviðar vals. „Við erum með

gríðarlegt úrval af plastparketi, harðparketi og viðarparketi
í öllum verðflokkum. Við erum
með stærsta parketsýningarsal
landsins og sýnum parketið allt á
gólfi, það stendur ekki upp á rönd,
þannig að fólk sér nákvæmlega
hvernig parketið kemur til með
að líta út þegar búið er að leggja
það. Úrvalið er mjög fjölbreytt,
við erum með tugi gerða og ættu
allir að geta fundið það sem þeir
leita að hjá okkur.“
Eggert segir að vissulega hafi
viðskiptin breyst í kjölfar hrunsins, en þó ekki minnkað að ráði.
„Það sem við höfum verið að
gera upp á síðkastið er að mæta
því að fjárráð fólks hafa minnkað og áherslurnar breyst,“ segir
hann. „Við lögum okkur að því
og getum boðið þær vörur sem

markaðurinn biður um. Markaðurinn hefur breyst, fólk er meira
að laga til og gera upp heldur en
að leggja nýtt parket á alla íbúðina og sjálfsagt að koma til móts
við það.“
Auk þess að selja fjölbreytt
úrval gólfefna selur Harðviðarval
innihurðir, bæði innfluttar, sérsmíðaðar innlendar og yfirfelldar
innihurðir. „Við erum með mjög
gott úrval af innihurðum í stórum sýningarsal,“ segir Eggert.
„Við erum bæði með yfirfelldar
innihurðir og sérsmíðaðar íslenskar innihurðir í öllum stærðum og
gerðum, spónlagðar, hvíttaðar eða
sprautaðar. Og ef svo ólíklega vill
til að viðskiptavinurinn finnur
ekki hurð við sitt hæfi hjá okkur
þá getum við sérsmíðað nánast allt
sem beðið er um eftir máli.“

Heimasíðan parket.is
vinsæl úti á landi
Heimasíða Harðviðarvals, parket.is, var
nýlega tekin í gegn og er nú aðgengilegri
en nokkru sinni fyrr. „Við tókum heimasíðuna alveg í gegn,“ segir Eggert. „Hún
er nú mjög aðgengileg fyrir fólk og það
getur séð myndir af öllum parketgerðumum sem við bjóðum. Það er mikið hagræði
að því að geta séð úrvalið á einum stað,
skoðað myndir í rólegheitum heima hjá
sér og gert sér grein fyrir heildarútkomunni. Við erum ekki með nema eina búð
þannig að þjónusta okkar við landsbyggðina fer alfarið fram í gegnum heimasíðuna. Viðskiptavinirnir hafa tekið mjög
vel í þetta og sala í gegnum netið aukist
töluvert í kjölfarið.“
Eggert segir fólk nota sér síðuna mjög
mikið og sé mjög ánægt með að geta séð
úrvalið á einum stað hvar sem það er statt
á landinu. „Við sendum svo parketið hvert
á land sem er, keyrum það frítt á flutningsstöðvarnar og sjáum svo um að koma
vörunni til fólks úti á landi.“

Heimasíða Harðviðarvals, parket.is, er nýuppgerð og mjög notendavæn.

