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Álfaborg hefur í aldarfjórðung selt 
landsmönnum gólfefni og bíður nú 
nánast allar tegundir, svo sem flísar, 
parket, teppi og dúka. Spennandi 
sumartilboð eru í versluninni um 
þessar mundir og margir sem koma í 
verslunina eru að huga að gólfefni 
utandyra.

Gólfefnaúrvalið hjá Álfaborg er afar fjöl-
breytt en Kolbeinn Össurarson, einn af 
eigendum Álfaborgar, leggur áherslu 

á að verslunin bjóði upp á allar tegundir gólf-
efna en ekki bara flísar, þótt vissulega séu þær 
í miklu úrvali. 

„Í dag seljum við flísar, parket, teppi, dúka 
og öll algengustu gólfefni, í öllum verðflokk-
um; bæði afar ódýr sem og dýrari vandaðar 

gerðir,“ segir Kolbeinn en sumargólfefnin eru 
í aðalhlutverki um þessar mundir enda ekki 
margir mánuðir hérlendis sem hægt er að nota 
í að flísaleggja utanhúss.

„Algengt er að fólk sé að flísaleggja svalir, 
verandir, tröppur og þess háttar fleti og þar 
bjóðum við upp á fullt af góðum lausnum, 
bæði í flísum og undirefnum. Í þessum fram-
kvæmdum er nauðsynlegt að nota vatnsvarn-
arefni, til að verja eignina og koma í veg fyrir 
að úrfellingar myndist.“

Í flísalagnir utanhúss býður Álfaborg upp á 
mikið úrval gegnheilla flísa, en þær eru heppi-
legri en glerjaðar þar sem þær verða ekki jafn 
hálar. „Svo eru grasteppin okkar gríðarlega 
vinsæl á sumrin, en þau eru til í mismunandi 
breiddum og við sníðum þau einnig eftir þörf-
um fólks. Grasteppin eru vinsæl á svalirnar og 

henta þeim vel sem leggja ekki í það að flísa-
leggja, en steinninn verður miklu skemmti-
legri með grasteppinu og gefur ákveðna nátt-
úrustemningu.“ Grasteppin eru á sumartil-
boði, kosta 1.450 krónur fermetrinn.

Sumarbústaðafólk er margt hvert að huga 
að gólfefnum í bústaðinn og í þeim efnum 
hefur Álfaborg margt að bjóða. „Algengt er að 
fólk velji flísar með viðaráferð, sem líta út eins 
og parket, á bústaðinn. Þá er líka töluvert um 
að fólk vilji viðarparket og svo er plastparket-
ið alltaf að verða vinsælla og vinsælla, sérstak-
lega það sem lítur út eins og gólfborð.“

Að lokum minnist Kolbeinn á óvenju gott til-
boð á Tarkett-viðarparketi sem stendur yfir, 
þriggja stafa eik á 3.990 krónur fermetrinn. 
„Það er frábært verð fyrir sænskt gæðaparket 
með viðarlæsingu og mjög slitsterku lakki.“

Allt á gólf á einum stað
„Algengt er að fólk flísaleggi svalir, verandir, tröppur og þess háttar fleti og þar bjóðum við upp á fullt af góðum lausnum, bæði í flísum og undirefnum,“ segir Kolbeinn 
Össurarson, einn af eigendum Álfaborgar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FLÍSAR ÚTI OG INNI
Gegnheilar flísar eru góð 
lausn á svæði, bæði utan- og 
innandyra, þar sem mikið mæðir 
á, svo sem á svölum, veröndum 
og bílskúrum. Álfaborg er með 
gott verð á gegnheilum flísum, 
í stærðinni 30x30, en þær kosta 
aðeins 1.990 krónur fermetrinn 
og eru til í tveimur litum. Einnig 
er Álfaborg með öll efni sem 
nota þarf til flísalagna utanhúss. 
Starfsfólk Álfaborgar ráðleggur 
fólki við valið, en passa þarf 
að nota rétt efni við erfiðar 
aðstæður eins og utandyra. 

VINSÆLT Á GÓÐU VERÐI 
FRÁ TARKETT
Woodstock harð/plastparket 
frá Tarkett er mjög vinsælt gólf-
efni á góðu verði, aðeins 2.890 
fermetrinn. Þrír litir eru til á 
lager hjá Álfaborg. Þeir eru hefð-
bundin eik, hvíttuð eik og dökk 
eik. Woodstock er 8 millimetra 
þykkt og er í háum styrkleika-
flokki, AC4 Class 32, og er því 
bæði hentugt fyrir heimilið og 
atvinnuhúsnæðið. Einstaklega 
auðvelt er að leggja efnið, þar 
sem því er smellt saman bæði á 
langhlið og í enda. 

viðarparket
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Við erum á

Flísadeild

Hurðadeild

Starfsmenn frá vinstri til hægri; Gísli, Þórarinn 
Gunnar, Birgir, Þorbjörn, Egill Arnar, Smári 

Fjölskyldufyrirtæki á
gömlum grunni
Birgisson er ný og glæsileg gólfefnaverslun 
sem byggir á áratuga þekkingu, reynslu og 
hágæða vörum. Stofnendur og eigendur eru feð-
garnir Birgir Þórarinsson, Egill Arnar Birgis 
son og Þórarinn Gunnar Birgisson.
„Við byggjum á áratuga þekkingu og reynslu, 
og höldum ótrauðir áfram með valinkunnu 
starfsfólki, enda vinnur maður ekki leikinn 
nema með því að stilla upp vinningsliði,“ segir 
Birgir Þórarinsson stjórnarformaður Birgisson 
við Ármúla, þar sem hann hefur rekið verslun 
hátt í þrjá áratugi. 
„Við feðgar höfum ákveðið að hefja rekstur af-
tur á byrjunarreit, með sömu gæðamerkin og 
áður,“ segir Birgir sem hóf fyrstur innflutning 
á þekktum vörumerkjum eins og Kährs-par-
ketti, Ringo-innihurðum, Ter Hürne-vegg- og 
loftþiljum, harðparketti og parketti, Buctahl-
flísum og hátískuflísum frá Casa Dolce Casa.
„Í Birgisson finna viðskiptavinir eitt mesta 
úrval landsins af parketti, flísum, loftaþiljum 
og hurðum, og metnaður okkar er að viðskipta-
vinir geti gengið að traustri og ábyrgri ráðgjöf 
starfsmanna sem verið hafa hjá mér í langan 
tíma,“ segir Birgir sem nú er með sex reynslu-
mikla starfmenn í Birgisson.
„Ég hlakka til að halda áfram og vinna með 
fagfólki að uppbyggingu byggingariðnaðarins, 
en á sama tíma vil ég sjá stjórnvöld bakka upp 
atvinnurekendur og frumkvöðla þessa lands. 
Aðeins þannig komum við hjólum atvinnulíf-
sins til að snúast á ný og því má ekki draga ten-
nurnar úr athafnamönnum þannig að þeim séu 
allar bjargir bannaðar. Frekar ættu stjórnvöld 

að sýna þeim fáu sem hafa þor til að standa í 
eigin rekstri jákvæðni og hvatningu til að halda 
áfram. Þeir eru nefnilega ekki svo margir sem 
eru tilbúnir til að fara út í sjálfstæðan atvinnu 
rekstur,“ segir Birgir og vísar til kannanna 
viðskiptadeilda háskólanna á því hversu margir 
eru tilbúnir stofna eigið fyrirtæki. 
„Frumkvöðlaeðli er sjaldgæfur eiginleiki og 
mannfólkið þannig gert að vilja öryggi í lífi sínu 
og lifibrauði. Því þarf að gefa frumkvöðlum 
tækifæri, búa til rétt umhverfi og gæta þess 
að skattleggja ekki svo óraunhæft að menn lifi 
ekki af. Þegar á móti blæs þurfum við á athaf-
nafólkinu að halda, bæði til að sá í jarðveginn 
og skapa öðrum atvinnu, en á meðan ekkert er 
að gert fer ekkert í gang,“ segir Birgir.
Hann óttast einnig að þekking fagfólks í íslensk 
um byggingariðnaði fari forgörðum fari ekki að 
birta til á ný.
„Við megum ekki við því að missa fólk úr landi 
sem hefur aflað sér áratuga þekkingar. Það er 
dýrmætt íslensku þjóðfélagi og nauðsynlegt 
að halda þekkingu í landinu og miðla áfram til 
þeirra sem á þurfa að halda,“ segir Birgir sem 
þrátt fyrir allt er bjartsýnn á betri tíð.
„Hjá okkur geta viðskiptavinir gengið að 
gæðum og öryggi vísum, og treyst því að fá 
réttu svörin við spurningum sínum og van-
damálum. Við erum ávallt með vandaða vöru á 
besta mögulega verði og með ábyrgð alla leið, 
ásamt því að vera fremstir í því að koma inn 
með nýjungar eins og við höfum alltaf verið 
þekktir fyrir,“ segir Birgir.

Fyrirtæki í eigu Birgis hafa selt yfir milljón 
fermetra af sænska gæðaparketinu Kährs á 
síðustu 25 árum. 
„Ég var spurður af Kährs í Svíþjóð hvað við 
gerðum eiginlega við allt þetta parket, og ég 
svaraði því til að við notuðum það aðallega í 
eldivið,“ segir Birgir og hlær dátt að minnin-
gunni.
Velgengni Kährs-parkets á Íslandi á sér skýring- 
ar því parketið er framleitt í Svíþjóð þar sem 
kröfur um rakainnihald eru svipaðar því sem 
hér gerist.
„Íslendingar kynda hús sín meira en gerist og 

gengur á suðlægari slóðum og því þarf parket að 
vera sérstaklega þurrkað og með lágt rakainni 
hald, helst undir 7 prósent,“ útskýrir Birgir.
Nú eru fleiri en sextíu mismunandi tegundir af 
Kährs-parketi til sýnis hjá Birgisson efh, þar 
sem nú býðst planka- og þriggja stafa parket á 
sérstöku tilboðsverði.
„Hvíttað, mattlakkað og fínfasað planka parket 
er vinsælast nú og úrvalið einfaldlega ómót-
stæðilegt,“ segir Birgir.
Þess má geta að á vefsíðunni www.birgisson.is 
er auðvelt að fletta í gegnum myndabankann til 
að skoða úrval og upplýsingar.

Yfir milljón fermetrar af Kährs-
parketi á gólfum Íslendinga 
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SS Gólf ehf. að Kársnes braut 100 í Kópavogi 
sér hæfir sig í lagningu flot- og epoxy- gólf-
efna og stein teppa.

Fyrirtækið SS Gólf ehf. var stofnað árið 2005 og 
hefur haslað sér völl í lagningu gólfefna fyrir 
matvælaframleiðslu, til dæmis í fiskvinnslu og 

sláturhúsum. Einnig hafa gólfefnin frá SS Gólfum 
reynst vel í bílskúrum, á svölum, hjá lyfjafyrirtækj-
um, í iðnaðarhúsnæði, eldhúsum og víðar. 

Fyrirtækið sérhæfir sig í lagningu flot- og epoxy-
gólfefna auk steinteppa. Epoxy-efni eru fúgulaus gólf-
efni með hátt efnaþol. Þau henta vel á gólf þar sem 
álag er mikið, en lokað yfirborðið kemur í veg fyrir að 
óhreinindi komist ofan í gólfið. Þannig er það auðvelt 
í þrifum og hentar vel á stöðum þar sem hreinlæti þarf 
að vera í góðu lagi, til dæmis í framleiðslueldhúsum 
og á spítölum.

Steinteppin eru einnig vinsæl og henta vel í sýn-

ingarsölum, verslunum, skrifstofum, á stigagöngum 
og öðrum stöðum sem þurfa slitsterk gólfefni. Stein-
teppin bjóða upp á möguleika á fjölbreytni en þau eru 
til í ýmsum litum og kornastærðum frá tveimur milli-
metrum upp í tólf millimetra.

Framkvæmdastjóri SS Gólfa er Sigurður Sigurðs-
son og leiðir hann vel valinn hóp starfsmanna fyrir-
tækisins. Margir starfsmannanna hafa allt að 25 ára 
reynslu í faginu og hafa unnið við lagningu gólfefna 
bæði hérlendis og erlendis. Nánari upplýsingar má 
nálgast á vefsíðunni www.ssgolf.is

Henta vel á bílskúrsgólf, 
verslanir og fiskverkanir

Steinteppin bjóða upp á 
möguleika á fjölbreytni en 

teppin eru til í ýmsum 
kornastærðum og litum.

Starfsmenn SS Gólfa 
hafa langa reynslu af 
lagningu gólfefna.

Gólfefnaval leggur áherslu á 
heildarlausn á hreinsi- og 
viðhaldsvörum fyrir park-

et. Við höfum fundið mikið fyrir 
því undanfarið að fólk velur að 
endurnýja parketgólfin sín með 
slípun og lökkun í stað þess að 
rífa þau upp og leggja ný. Sumir 
kjósa að breyta um lit á gólfinu en 
aðrir velja hefðbundið lakk,“ segir 
Gunnar Þór Jóhannesson hjá Gólf-
efnavali. 

Gólfefnaval flytur inn viðhalds-
vörur fyrir allar gerðir parkets frá 
Bona í Svíþjóð. Bona hefur að leið-
arljósi að vinna með og framleiða 
eins umhverfisvænar vörur og nú-
tímatækni býður upp á. 

Gunnar Þór segir viðhalds- og 
hreinsivörur frá Bona sífellt að 
sækja á. „Fólk er æ betur upp-
lýst um hvað sé gott fyrir það og 
þess nánasta umhverfi. Tækni í 
framleiðslu umhverfisvæns lakks 
hefur aukist, það er slitsterkt og 
ekki eins lyktarmikið og marg-
ar aðrar gerðir lakks. Við bjóðum 
fólki að starfsmenn Gólfefnavals 
komi í heimahús eða fyrirtæki, 
þar metum við ástand parketsins 
og leggjum síðan til hvað hægt sé 
að gera og hvað sé hagkvæmast 
að nota á parketið. Þá eru einnig 
fáanleg efni eins og Bona Refres-
her og Bona Freshen Up sem fólk 
getur sjálft borið á parketið til að 
fríska upp á rispað og snjáð gólf og 
endur unnið gljáann á því án þess 

að slípa það,“ útskýrir Gunnar Þór. 
„Ef viðargólfið er hins vegar illa 

farið bendum við á fagmenn sem 
hafa fengið kennslu í meðferð 
þeirra efna sem Gólfefnaval býður 
upp á,“ heldur Gunnar Þór áfram. 
„Með þar til gerðum tækjabúnaði 
frá Bona getum við boðið upp á 
nánast ryklausa parketslípun eða 
99,7% rykfrítt umhverfi. Rykfrí 
parketslípun sparar fólki og fyrir-
tækjum líka mikla vinnu við þrif 

eftir að parketið hefur verið slíp-
að og lakkað. Það er mun ódýrara 
að endurslípa parketið en kaupa 
nýtt,“ segir hann.

Bona-ræstingarlínan er hluti 
af vöruþekkingu sem byggist á 
yfir 90 ára reynslu Bona í meðferð 
viðargólfa. Sápan er pH-hlutlaus 
og umhverfisvæn. Hana má í raun 
nota á alla hluti heimilisins s.s. 
hurðir, gler, innréttingar, málaða 
veggi og að sjálfsögðu á parketið 
og önnur gólfefni. Nýtt á Íslandi 
er Bona-spreymoppan sem er 
þægileg í notkun og er ætluð til að 
auðvelda öll gólfþrif og gera þau 
ánægjulegri. „Bona-spreymopp-
an er ávallt tilbúin og ekki þarf 
lengur að blanda sápu eða standa 
í vatnsburði. Eða eins og einn við-
skiptavinurinn okkar sagði: „Ég 
þurfti að velja á milli þess að ráða 
mér konu til að þrífa hjá mér eða 
finna önnur úrræði, vegna gikt-
ar í höndunum. Eftir að ég kynnt-
ist Bona-spreymoppunni ræð ég 
sjálf við að þrífa allt,“ sem er ein-
mitt hugmyndin á bak við Bona-
spreymoppuna,“ segir Gunnar 
Þór. „Með Bona-spreymoppunni 
tryggir þú ávallt að lítið magn af 
vatni fari á yfirborð parketsins.“ 

„Allar vörur frá Bona fást hjá 
okkur í Gólfefnavali, Vatnagörð-
um 14,“ segir Gunnar, „en ræst-
ingavörurnar fást einnig í Hag-
kaupum Garðabæ, Skeifunni, 
Kringlunni og í Smáralind“.

Gamalt verður sem nýtt
Parketgólf slitna með tímanum rétt eins og hver önnur gólfefni. Gólfefnaval hefur um 
langt árabil boðið upp á heildarlausn í slípun og lökkun með umhverfisvænu parketlakki. 
Sífellt fleiri kjósa að endurslípa gamla parketið í stað þess að rífa það af og kaupa nýtt.

EPOXYGÓLFEFNI 
fyrir gólf sem mæðir mikið á...

Helena Ýr Gunnarsdóttir er starfsmaður 
Gólfefnavals. MYND/VILHELM 
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BÍLAR &
FARATÆKI

Land Rover Freelander 2 S, 04/2008 
EKinn 81þús. Ssk, Diesel, Leður ofl. 
Ásett Verð 4.390.000.- Möguleiki á allt 
að 90% láni

Dodge Ram 2500 Quad 4x4 SLT 
Diesel, 07/2006 Ekinn 78þús. Ssk, 
35” breyttur, Leður ofl. Ásett Verð 
4.290.000.- Möguleiki á allt að 90% 
láni

Huyndai Santa Fe II 2.2 CRDI Diesel 
4x4, 06/2008 Ekinn 84þús. Ssk, Ásett 
Verð 3.950.000.- Möguleiki á allt að 
90% láni

Peugeot 307 XSI, 04/2006 EKinn 
61þús. Bsk 5gíra, Álfelgur ofl. Mjög 
gott eintak. Ásett Verð 1.590.000.- Ath. 
Skipti ódýrari

VORTEX heithúðun á allar gerðir 
pallbíla og fleira uppl. Bílaryðvörn í 
síma 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

M.BENZ M ml350. Árgerð 2006, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. ath skipti gott stg verð 
Rnr.220241.

TOYOTA Corolla verso 7 manna. Árgerð 
2005, ekinn 139 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.840.000. ath gott stg verð 
Rnr.250413

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Camplite árg 99 mjög snyrtilegt og 
rúmgott hús. Sólarsela, 2 geymar, 
ískápur, markísa og flr, Sjá myndir 
www.bilasalaislands.is raðn, 147217

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VW Golf variant highline . Árg. 2003, ek. 
113 Þ, 5 gírar. nýleg tímar. og vel með 
farinn, góður fjölskyldubíll, eyðir litlu. 
verð 990þ. uppl í s. 567-4000

FLEETWOOD Americana colonial. 
10 fet. Árg. 2005.vel með farið og 
upphækkað, húsið er á staðnum, verð 
1.550þ

KAWASAKI Vn 1500 meanstrek. Árg. 
2003, ek. 12 Þ, 5 gírar. Verð 1.190.000. 
VEL MEÐ FARIÐ HJÓL, gott staðgr. verð. 
uppl. í s. 567-4000

HYUNDAI Terracan Árg. 2005, ek. 80 Þ, 
5 gírar. ásett verð. 2.790þ, DÍSEL JEPPI Í 
TOPPSTANDI, FRÁBÆRT STAÐGR. VERÐ. 
uppl. í s. 567-4000

MMC Pajero did dakar. Árg. 2005, ek. 
98 Þ. dísel, ssk, leður, luga, sjö manna, 
BÍLL I TOPPSTANDI. MIKIÐ YFIRFARINN 
V.3.990þ uppl í s. 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

PALOMINO I-COLT 10/2007, álfelgur, 
fortjald, mjög vel með farinn ferðavagn! 
Verð 1.570.000. #282769 - Vagninn er 
í salnum!

AUDI A4 sedan 130 hö.. 08/2003, 
ekinn 88 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 
1.770.000. #283021 - Bíllinn fallegi er 
á staðnum

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Sumarið er komið, útvegum 
fjármögnun allt að 70% og Visa Euro 
raðgreiðslur allt að 500.000.- Bílakaup 
Korputorgi fullt hús tækja.

PALOMINO Colt. Árgerð 2003, Verð 
890.000. Visa Euro allt að 500þ. 
Rnr.260150.

COACHMEN Sport 107st clipper. Árgerð 
2009, allt að 70% fjármögnun, Verð 
1.890.000. Rnr.203892.

 CHEVROLET C2500. Árgerð 1995, 
flottur í veiðina, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Rnr.101833.

CAMP LET Concorde. Árgerð 2005, 
fortjald og eldhús, Verð 890.000. 
Rnr.204211.

PALOMINO I-colt 9 fet. Árgerð 2008, 
markísa, heitt og kalt vatn. Tilboð 
1.490.000. Rnr.101682.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

 Subaru Legacy Outback Árgerð 
1997, ekinn 99þ.mílur, sjálfskiptur, ný 
tímareim. Góður bíll sem er á staðnum. 
Verð 490.000kr. Raðnúmer 151916. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Til leigu ca. 150 fm á Eirhöfða 11 m/
innkeysludyr sem getur hentað undir 
t.d. bónstöð eða tengda starfsemi.

Vegna mikilar sölu 
vantar nýlega bíla 
á staðinn. Inni og 

útisvæði.

Nýja Bílahöllin ehf Eirhöfði 
11 Bílakjarnanum S 567 2277 

www.nyja.is

DODGE Ram 2500 quad 4x4st. Árgerð 
2004, ekinn 97 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.216528.

LAND ROVER Range rover sport 
se. Árgerð 2006, ekinn 90 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000. 
Rnr.216855.

AUDI A3 sportback. Árgerð 2006, ekinn 
36 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.850.000. Rnr.280168.

TOYOTA Land cruiser 120 vx 33” 
gullmoli. Árgerð 2003, ekinn 124 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.271904.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 POLAR 590. Árg 2007, markísa, 
fortjald, sólasella, mover, leður, 
2 borðkrókar,Hús með öllum 
hugsanlegum búnaði og lúxus,Verð 
5.790.000. Rnr.116128. Er á staðnum,

A-LINER Sofa bed dl expedition. Árgerð 
2007, Fortjald, ísskápur, ofl, Flott hús 
Verð 2.390.000. Rnr.116455. Er á 
staðnum,

AUDI A4 TFSI QUATTRO. Árgerð 2007, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, 
Einn með öllu, Umboðsbíll, Verð 
3.990.000. Rnr.191574. Er á staðnum,

TEC 560 TDF. Árgerð 2004,Heitt vatn, 
Fortjald, sólarsella, Flott hús, Verð 
2.550.000. Rnr.116423. Er á staðnum,

FLEETWOOD Evolution e2 11 fet . 
Árgerð 2007,WC, Fortjald, heitt vatn, 
sólarsella, ofl, Lítið notað hús, Verð 
2.290.000. Rnr.114969.Er í salnum hjá 
okkur,

 LMC Dominant 560. Árgerð 2005, 
Sólasella, stór ísskápur, Heitt vatn ofl, 
Flott hús. Verð 2.590.000. Rnr.191767. 
Er á staðnum,

VIKING 1906 epic. Árgerð 2002, 
ísskápur, Ferðagasgrill, Fortjald, 220V 
ofl. Verð 850.000. Rnr.191885. Er í 
salnum hjá okkur,

STARCRAFT 11RT Off Road. Árgerð 2007, 
Markísa, WC, sturta, Pallur, ofl, Lítið 
notað, Verð 1.990.000. Rnr.191804. ER 
í salnum hjá okkur,

PALOMINO Yearling IY4100 10 fet. 
Árgerð 2007, Fortjald, Truma miðstöð, 
ísskápur ofl , Flott hús. Verð 1.790.000. 
Rnr.116115.Er í salnum hjá okkur,

 Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

PALOMINO Bronco 1251 pallhýsi. 
Árgerð 2007, Truma, WC, sturta, 
ísskápur, sólarsella, Einn með öllu, Verð 
1.590.000. Rnr.115315. ER á staðnum,

 Erum með mikið af 
ferðavögnum 

á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

Sérpöntum 
varahluti frá USA

Opnunartími verslunar:
Virka daga frá kl. 8-18. 
Lokað um helgar.

Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

Auka- og varahlutir frá USA
Fáðu tilboð hjá okkur í þá vara- og aukahluti sem þig 
vantar. Hröð þjónusta og einstök fagþekking. Getum 
pantað bæði  “original” og “aftermarket” varahluti.

Sérfræðingar í bílum

Til sölu
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M.Benz E200 CGI Avantgarde Árgerð 
2010, ekinn 28þ.km, sjálfskiptur. 
Gullfallegur bíll sem er á staðnum 
til sýnis. Verð 7.990.000kr. Raðnúmer 
130834. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Ford Transit Hobby T 600 Árg 2006 ek 
aðeins 22 þ.km, bsk Góður bíll sem 
vert er að skoða Bíllinn er á staðnum 
til sýnis.

Lykilbílar bílasala ehf
Hamarshöfða 1, 110 

Reykjavík
Sími: 445 7700

Vantar húsbíla og ferðavagna 
á skrá og á staðinn

www.lykilbilar.is

 Bílar til sölu

Tilboð 330 þús.
Mazda 323 árg 4/1999 ekinn 150 þ. 
km sjálfskiptur 5 dyra krókur CD filmur 
álfelgur skoðaður 2012 vetrardekk fylgja 
verð 330.000- uppl. í síma 861-7600.

BMW X5 3.0l beinsk.4X4 m/öllu árg. 
‘02 ek.212þ verð 1,4 milljón 693 2991.

Toyota Avensis Wagon 1.6 bnskiptr 
arg.’98,ekin 170Þ.km,Verð 480Þ,S:845-
7805

Til sölu Toyota Avensis árg. 2006. Ek. 
128þ.km. Verð 1980 þús. Skoða skipti 
á ódýrari. Topp fjölskyldubíll. Uppl. Í 
síma 823-3344.

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

 0-250 þús.

‘95 Toyota Corolla, ekinn 189þús, 
óryðgaður, 1.3vél, 3ja dyra,verð 
250þús. 8999522

 250-499 þús.

Corolla 1.3 bsk.’95 ný skoðuð, ekinn 
215 nýtt í bremsum og ný kupling. 
Dráttarbeisli verð. 260þús Tilboð. 
220þús sími: 865-3769

 1-2 milljónir

VW Fox árg. 2007. Góður byrjendabíll. 
Ek. 42000 km. Verð 1.050.000 kr. Uppl. 
s. 6907921

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir Land Cruiser 200. 
Staðgreiðsla í boði fyrir góðan bíl. 
Upplýsingar í síma 892-5901

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Til sölu Toyota Hiace 2WD árg’00, 
turbo, disel, sjálfskiptur. Uppl. í s. 899 
7188

 Vespur

Suzuki untanborðs mótor 4 hö. Lítið 
notaður á sanngjörnu verði. Vönduð 
Peugeot vespa, vökvakældur mótor 
sem endist miklu lengur. Bensín eyðsla 
3 l. á 100 km. Verð sanngjarnt (1/3 
af ný. verði) Uppl. í síma 5517678 - 
8988577.

 Kerrur

Sumartilboð á kerrum
Brenderup 3250S - 250x142x35cm 
- 750kg - TILBOÐSVERÐ 260.000,- 
Skoðaðu úrvalið inni á heimasíðunni 
okkar www.Lyfta.is - 421 4037 - 
Njarðarbraut 1k - Reykjanesbæ.

155.000 kr. fyrir Þýska gæðakerru 
frá HUMBAUR kerru. Burðargeta 
620 kg. Heildarþyngd 750 kg. Stærð 
205x110x30 cm. topplausnir.is Lyngás 
8, Garðabæ, s:517 7718

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 560 UF ‘06, 2,5 m. á 
breidd, markiza, 2 rafgeymar, Truma 
vatnshitari 230v. Mjög vel með farið. 
Verð 2,750 þús. Uppl. í síma 899 9244

Stórglæsilegt Hobby 610 ‘07 til sölu. 
Mjög vel með farið. Verð 3.9 miilj. Uppl 
6937017

 Fellihýsi

Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft + 
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind, 
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1780þús, 
áhvílandi ca 700 þús. Uppl. í s 865 
1811.

Fleetwood Cheyenne árg 06’, 10 fet 
mjög vel með farið og ávallt geymt 
inni. Hlaðið aukabúnaði t.d. fortjald, 
heittvatn, geymsluvasar, cd/útvarp, 
ískábur, grjótgrind o.fl. uppl: 8248570

12 feta Rockwood Premium 
2317G, árg. 2008, til sölu. Er með 
sólarsellu, vatnshitara, dýnuhitara 
og loftpúðafjöðrun. Útdraganleg 
hlið og sérstyrkt dekk. Eitt með öllu! 
Vinsamlegast hafið samband með 
tölvupósti á halldor.geir@gmail.com.

Starcraft 1707 árg. 2007. Geymslukassi, 
TV loftnef o.fl. fylgir. Ásett 1500 TILBOÐ 
1350 Upplýs. 665-9113

Til sölu er fellihýsi; Palomino Colt 9 feta, 
Árg. 2006. Húsið er með sólarsellu, og 
nýjum rafgeymi. Húsið er lítið notað og 
fæst fyrir 1,4 mkr. Upplýsingar í síma 
863 9949 eftir kl. 17:00

Til sölu Futura Coachman 10” árg 2005. 
Fortjald, sólarsella, kassi, klósett ásamt 
öðrum hlutum. Mjög vel með farið. 
verð kr 1,3M. S. 864 0950.

Gott 8 feta Starcraft upph. fellihýsi árg 
95 til sölu. verð 500 þús. Sjá http://
www.pbase.com/bolli/eyjolfsstadir.

Fleetwood Cheyenne ár. 2007 10 
fet, fortjald, sólarsella ásamt þessum 
venjulegu fylgihlutum, vel með farið, 
verð 2,1m bein sala. uppl. 773-0012

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Tjaldvagn Camp-Let árg. 2008. 
Svefnpláss 4 ca 12 fm. Fortjald. V. 980 
þús. Lítið notaður. S. 695 9490.

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Varahlutavaktin
er þjónusta með notaða varahluti í bíla. 
Vorum að opna á Eldshöfða 6 (Gamla 
Vaka). Allir velkomnir. Opið 09-18 og 
lau. 10-14. Uppl. í s. 555 6666

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

 Bílaleiga

9 manna hópferðabíll til leigu. 
Bílaleigan Jökull s: 571 2240.

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 699 6069 & 663 
5315.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar 
s. 824 1238.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Útsala af trjám og runnum í öllum 
stærðum í allt sumar. Garðplöntustöðin 
Gróandi Grásteinum - 271 Mosfellsdalur 
- Sími 566 7339.

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
garðaúðanir, þökulagnir,sláttur, 
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og 
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775. 
Þórhallur S. 772 0864.

Viltu fækka túnfíflunu
Sérhæfum okkur í að uppræta túnfífla 
og annað illgresi af fletinum þínum, 
GRÆNN FLÖTUR ER OKKAR FAG. 
Garðaþjónusta RVK S. 772 0864.

Til sölu


