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Áreiðanleiki, þekking og 
þjónusta eru aðalsmerki 
Víddar, sem býður  hönnun og 
gæði á heimsvísu.

„Ítalir eru fremstir meðal jafn-
ingja þegar kemur að hönnun fatn-
aðar, húsgagna, sportbíla eða ann-
ars, og eru vitaskuld líka leiðandi 
á heimsvísu í flísum,“ segir Sigrún 
Baldursdóttir, annar eigandi Vídd-
ar sem hefur 20 ára reynslu í sölu 
flísa og þúsundir vörunúmera í flís-
um og mósaík úr gleri, marmara og 
keramik á lager.

„Í Evrópu er smám saman verið 
að hverfa frá hörðum stíl naum-
hyggjunnar og endurheimta í stað-
inn mýkt og hlýleika sígildra út-
færslna. Þá hafa æ fleiri hagnýta 
hluti að leiðarljósi eftir að kreppti 

að og þar koma flísar inn sem álit-
legur og endingargóður kostur, 
auk þess sem flísar eru auðveldar 
í viðhaldi og þrifum. Á sama tíma 
er náttúrusteinn á hröðu undan-
haldi,“ segir Sigrún sem selur ein-
göngu hágæðaflísar frá öruggum 
framleiðendum og hefur frá upp-
hafi lagt áherslu á mikið úrval 
vandaðrar vöru. 

Helstu flísaframleiðendur Vídd-
ar eru Mirage, Atlas Concorde, Eif-
felgres, Cesi, Blustyle og Cæsar; 
allir ítalskir.

„Við tókum inn umboð fyrir 
Mirage árið 1991, en fyrirtækið 
hefur verið brautryðjandi í þróun 
og framleiðslu flísa síðustu áratugi. 
Þær hafa reynst einstaklega vel og 
sem dæmi má nefna utanhúsklæðn-
ingu á veitingastað McDonalds við 
Faxafen sem eftir átján ár er enn 

eins og ný. Mirage-flísar hafa sann-
að sig á fjölmörgum fleiri bygging-
um eins og Eflingarhúsinu í Sæ-
túni og á Digraneskirkju, en marg-
ar af bensínstöðvum N1 eru einnig 
klæddar Mirage-flísum við góðan 
orðstír og reynslu,“ segir Sigrún.

Fyrir fáeinum árum hóf Vídd 
sölu á þýska parketinu Meister 
frá Meisterwerke, sem er eins og 
nafnið bendir til, algert meistara-
verk. „Meister-parketið er sér-
staklega hannað með gólfhita í 
huga og er alveg níðsterkt, en sér-
stök lakkherðing prýðir parketið en 
þá er lakkið bakað með útfjólubláu 
ljósi,“ upplýsir Sigrún og nefnir til 
sögunnar annan þýskan risa sem 
landsmenn hafa getað reitt sig á hjá 
Vídd, en það er Henkel sem fram-
leiðir meðal annars lím og aðrar 
vinnsluvörur.

„Meðal vinnsluefna Henkel má 
nefna ryklaus lím og flot, sund-
laugafúgur og marga liti í fúgum 
og kíttum; allt frá hefðbundnum 
litum yfir í sterka og óvenjulega 
liti. Þá má nefna ýmis efni sem taka 
á sérhæfðum viðhaldsmálum, eins 
og fúgustrokleðrið sem er banda-
rísk hugmynd,“ segir Sigrún sem 
stofnaði Vídd ásamt Árna Yngva-
syni fyrir tuttugu árum. 

Vídd er með stóran sýningar-
sal í Bæjarlind 4 í Kópavogi, þar 
sem einnig er frábær aðstaða fyrir 
börn, og verslun við Njarðarnes á 
Akureyri, en á báðum stöðum starf-
ar fólk með áralanga starfsreynslu 
á sínu sviði. Heimasíða Víddar er 
www.vidd.is, þar sem finna má 
gagnlegar upplýsingar og mynd-
bönd um vörurnar sem Vídd býður 
upp á.

Hlýleiki í sígildum útfærslum
Sigrún Baldursdóttir og sonur hennar, Hafsteinn Árnason, hjá fjölskyldufyrirtækinu Vídd, þar sem úrval hágæða flísa, parkets og vinnsluvara er ríkulegt og spennandi.

● LISTMÓSAÍK ÚR 
MURANOKRISTAL
GLERI FRÁ SICIS   Þetta ít-
alska glermósaík hefur verið í 
boði hjá Vídd í næstum 20 ár 
og hefur verið vinsælt til gerðar 
ýmis konar listaverka. Þá hefur 
það líka verið talsvert notað í 
baðherbergi, til að mynda and-
stæður við stærri flísar.  

Sjá nánar á www.vidd.is eða á 
www.sicis.com.

● FLÍSAR FRÁ HINUM ÍT
ALSKA OG LITAGLAÐA 
CESI  Vídd hefur boðið flísar frá 
CESI á Íslandi í meira en 15 ár. 
CESI er metnaðarfullt og lita-
glatt ítalskt fyrirtæki með einlit-
ar glerjaðar flísar í um 90 litum, 
háglans og mattar. Flísarnar eru 
í mörgum stærðum: 2,5x2,5, 
5x5, 5x20, 7,5x15, 10x10, 10x20, 
10x30, 15x15,20x20, 20x60 og 
30x30 cm. Þetta eru svokallaðar 
módúlstærðir og ganga saman í 
lögn, þannig að fúgur geti stað-
ist á.  

Þessa línu má skoða á www.
vidd.is eða á www.cesiceramica.
it.
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LEIKFÖNGIN Í BAÐINU
Flestir foreldrar þekkja þann vanda 
að ganga frá leikföngum barnanna 
eftir hið daglega bað. Til að þau 
flækist ekki fyrir á öðrum stundum 
er gott að koma sér upp neti til að 
geyma þau í milli notkunar.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður 
Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is  

s. 512 5462 og Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429.

Baðherbergi eru oft á tíðum 
fremur lítil og þröng. Því þarf 
nokkra hugmyndaauðgi til að 
gera þau hugguleg. Hér eru 
nokkrar ágætar hugmyndir.

KERTI Í SKÁL
Þegar gesti ber að garði er gott að 
andrúmsloftið á baðherberginu sé 
ilmandi gott. Því takmarki má til 
dæmis ná með fljótandi ilmkertum 
í fallegri glerskál. Einnig má skreyta 
skálina með skrautsteinum og falleg-
um laufblöðum eða blómum.

HANDKLÆÐIN MERKT
Handklæði enda oftar en ekki í 
óhreina tauinu eftir eina notk-
un. Með því að sauma litaða 
borða á handklæðin eru þau 
auðþekkt og hver og einn getur notað 
sitt handklæði oftar en einu sinni og 
þannig minnkað vinnuna við þvottinn.

LITRÍKUR ÞURRKUPAPPÍR
Klósettrúllur þurfa ekki að vera leið-
inlegar. Hægt er að fá ýmsar gerð-
ir í ýmsum litum í sérbúðum sem 
gaman er að raða upp í glervasa og 

nota sem skraut. Sem 

dæmi um 
verslun á 
netinu má 
nefna www.
thedesig-
nertoiletroll-
company.
co.uk.

STÆLLEG 
STURTUHENGI
Sturtuhengin 
þurfa ekki að vera 
forljót úr plasti. Hægt 
er að nota lín að eigin 
vali og fóðra þá hlið 
sem snýr að sturtunni 
með plasti.

Sniðugt á snyrtinguna

● SKIPT UM FÚGUR  Sprungnar og upplitaðar fúgur geta gert 
annars fallegar flísar óhrjálegar. Á vef Húsasmiðjunnar er tilgreind auð-
veld leið til að hressa upp á fúgurnar. 

Kaupa þarf fúgur í sama lit og þær sem eru fyrir. Þá þarf til verksins 
fúgusög, hlífðargleraugu, fúgusvamp, sýrublöndu, tusku, þurrt hand-
klæði og fötu.

Sagið ofan í fúgurnar með fúgusöginni en passið að fara ekki of 
djúpt eða saga í flísarnar. Hrærið út fúguna eftir leiðbeiningum. Notið 
fúguspaða til að renna fúgunni í raufina. Nuddið með fúgusvampinum 
til að þrýsta fúgunni vel í raufina en til að fá fallegt yfirborð má renna 
sleifarskafti eða fingri yfir fúguna.

Látið fúgurnar þorna þangað til fer að myndast ský eða slikja á flís-
unum og þurrkið með þurru handklæði.

Í FÖGRUM SKÁLUM
Skartgripir og hárspennur eiga ekki 
heima á vaskborðinu enda eykur það 
hættuna á að þau hverfi ofan í nið-
urfallið. Falleg og jafnframt stórsnið-
ug leið er að koma sér upp fögrum 
bakka og fínlegri skál sem raða má á 
ilmvötnum, skarti og hárskrauti.

RÖNDÓTT OG ÖÐRUVÍSI
Skrautlegt og litríkt veggfóður getur lífgað upp á baðherbergið. Ekki er mælt 
með að veggfóðra alla veggina sem getur verið yfirþyrmandi en smart getur 
verið að velja einn vegg til mótvægis við þá hvítu.

LITASPRENGJA Á HVÍTUM GRUNNI
Einfalt og hvítmálað baðherbergi 
má poppa upp með litríkri mynd 
eða jafnvel flottri kristalsljósakrónu. 
Hver segir að ekki megi upplifa 
smá glamúr á hinum allra heilag-
asta stað?

DÝRMÆTT GEYMSLUPLÁSS
Ef pláss er nægt á baðherberginu 
getur verið skemmtilegt að koma 
fyrir frístandandi hillum sem nýtast 
undir allt frá handklæðum til snyrti-
vara. Gaman er að taka eina hilluna 
undir skreytingar og dúllerí.

SALSAKONUKVÖLD
the pier fimmtudaginn 5. maí 

á smáratorgi: tískusýning frá evuklaedum,
salsadans frá dansskóla ragnars, ostar frá ostabúdinni,

snyrtivörukynning, léttar veitingar o.fl. 
á akureyri: salsadanskennsla, léttar veitingar 

og frábaer tilbod 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.

Stuðningshandföng

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is

Gott úrval 
stuðningshandfanga



Fyrirtæki þeirra Kristjáns 
Sveinssonar og Arinbjarnar 
Snorrasonar, Flísaverk, hefur 
vaxið hratt frá því að það var 
stofnað fyrir um einu og hálfu 
ári, en í dag vinna átján manns 
hjá fyrirtækinu. 

Flísaverk sérhæfir sig í endur-
gerð og uppsetningu baðherbergja 
frá a til ö, auk þess að sjá um 
alla alhliða uppsetningu og við-
haldsvinnu við flísalagnir, múr-
verk, pípulagnir, rafmagnsvinnu 
og smíðar svo eitthvað sé nefnt, 
ásamt því að aðstoða við hönnun 
og útfærslur. Hjá þeim getur fólk 
fengið alla þjónustu hvað þetta 
varðar. Það þarf því ekki að elt-
ast við iðnaðarmennina, hvern á 
sínu sviði, út um allan bæ. Þeir 
hjá Flísaverk sjá um allt saman.

„Þegar kreppan skall á fórum 
við að vinna meira og meira 
saman í smærri viðhaldsverk-
um sem óx jafnt og þétt og fórum 
að taka að okkur sífellt fleiri og 
stærri verkefni. Áður en við viss-
um af vorum við komnir með í 
kringum okkur teymi af alls konar 
fagmönnum og iðnaðarmönnum, 
hvort sem eru rafvirkjar, smiðir, 
pípulagningamenn, múrarar og 
þannig mætti lengi telja,“ segir 
Kristján.

„Það er mikil hagræðing í því 
að taka höndum saman og vinna 
sameiginlega að margbreytileg-
um verkum. Einnig höfum byggt 
upp náið samstarf við verslun-
ar- og þjónustuaðila sem tengjast 
okkar starfsemi. Má þar nefna 
Tengi, Vídd, Íspan, Innréttinga-
þjónustu Bjarnarins, hönnuði og 
arkitekta. Hafa viðskiptavinir 
okkar og verkkaupar notið góðs af 
þessu öllu saman, bæði hvað varð-
ar ódýrari og öruggari þjónustu 
og svo hagkvæmari kaup á öllum 
tækjum og búnaði sem þarf til. 
Þegar við tökum að okkur verk-
efni þá getum við séð um allt. Allt 
frá niðurrifi til fullnaðarfrágangs, 
ásamt því að útvega öll hreinlæt-
istæki, flísar, gler, sturtuklefa, 
nýjar pípulagnir eða allt sem þarf 

til. Einnig erum við mikið í endur-
nýjun skólplagna, allri almennri 
múrvinnu innanhúss sem utan, 
raflögnum, lýsingahönnun, palla-
smíði og allri almennri smíða-
vinnu. Við bjóðum föst tilboð í 
heildarpakkann. Viðskiptavinur-
inn getur verið rólegur, við sjáum 
um þetta allt saman.“ 

Flísaverk leggur áherslu á að 
vinna hratt og örugglega með 
engu hléi milli verkþátta á hvaða 
sviði sem er. Fólk verður því fyrir 
litlu raski þegar framkvæmdir 
eiga sér stað. Menn eiga það til að 
mikla verkefnin fyrir sér í öllu því 
sem þarf að gera, en það kemur 
mönnum á óvart hversu aðgengi-
legt þetta er fyrir samhentan hóp-
inn sem starfar hjá Flísaverk að 
leysa verkefnin eins og ekkert sé. 
Enda vanir menn þar að störfum 
með breiða yfirsýn og þekkingu.

„Þessi uppgangur hjá okkur 
hefur komið sumum á óvart og þá 
sérstaklega á þessum tímum, en á 
móti kemur að það hefur færst í 
vöxt að menn einblíni meira á við-
hald og það sem þarf að endurnýja 
í húsnæði í stað þess að breyta 
um húsnæði eða standa í nýbygg-
ingasmíði. Svo er það bara þann-
ig að fólk á erfiðara með en áður 
að selja húsnæðið sitt og ákveð-
ur frekar að endurnýja, breyta og 
gera upp. Á síðasta ári gerðum við 
upp meira en eitt hundrað baðher-
bergi í húsum sem voru á ýmsum 
aldri og í misjöfnu ástandi. Einn-
ig höfum við komið eldra fólki og 
hreyfihömluðum til hjálpar og 
gert aðstæður þeirra aðgengi-
legri. Breytt því sem þarf að 
breyta, til að mynda baðherbergj-
um, gert aðgengi fyrir hjólastóla. 
Oft er um að ræða fólk sem situr 
fast í húsnæði sínu og getur ekki 
selt og breytt í húsnæði sem hent-
ar því. Höfum við getað hjálpað 
þessu fólki mikið,“ segir Kristján.

Átakið „Allir vinna“ hefur 
komið hjólunum af stað og gert 
fólki auðveldara með að sinna 
viðhaldi á sínu húsnæði. Það skil-
ar sér baka til kúnnans í beinni 
endurgreiðslu virðisaukaskatts 
og skattaívilnun,“ segir Kristján.
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Viðhald baðherbergja frá a til ö
Arinbjörn Snorrason og Kristján Sveinsson, eigendur Flísaverks ehf. 



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

ht.is

WHIRLPOOL DAGAR
FRÁBÆR TILBOÐ í gangi á þvottavélum, þurrkurum, uppþvotta vélum og öðrum 

heimilistækjum frá stærsta framleiðanda í heimi sem fagnar 100 ára afmæli á þessu ári.

10-60% AFSLÁTTUR

KLÆLISKÁPAR, 
OFNAR, HÁFAR 
OG HELLUBORÐ 

Á FRÁBÆRU 
VERÐI!

FRYSTIKISTUR 
Verð frá kr. 49.995

ÞVOTTAVÉLAR
Verð frá kr. 74.995

BARKALAUSIR
ÞURRKARAR 
Verð frá kr. 69.995


