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Kynningarblað Lausnir, ráð, nýjungar, notalegheit.

Bestu hellur sem bjóðast
Gæði, ending og gott útlit. Með þeim hætti lýsir Benedikt Guðmundsson, markaðs- og sölustjóri Steypustöðvarinnar,
fjölbreyttu úrvali hellna sem fyrirtækið hefur framleitt um árabil.
teypustöðin ehf. var stofnuð
árið 1947 og hefur því starfað
við góðan orðstír í meira en
60 ár. Fyrirtækið framleiðir steinsteypu í mannvirki og hellur af
öllum stærðum og gerðum.
„Við kappkostum að bjóða bestu
hellur sem völ er á innanlands og
þótt víðar væri leitað,“ segir Benedikt Guðmundsson, markaðs- og
sölustjóri fyrirtækisins, og útskýrir
nánar í hverju sérstaðan felst. „Yfirleitt eru hellur framleiddar í einu
lagi. Okkar eru aftur á móti samsettar úr tveimur lögum, grófu og
sterku undirlagi úr íslenskum fylliefnum og þunnu, sléttu og öflugu
yfirlagi úr graníti sérinnfluttu frá
Noregi. Yfirborðið er mjög veðrunarþolið og hindrar að vatn eigi aðgang að hellunni og er einnig frábær vörn gegn nagladekkjum vegna
graníthörkunnar.“
Fyrir vikið segir Benedikt hellurnar frá Steypustöðinni vandaðar, fallegar og endingargóðar. „Ekki
er óþekkt að samsettu efnin brenni
af yfirborðni hellna og þær verði
dökkar, veðraðar og slitnar á fáeinum árum. Okkar framleiðsluaðferð
snarminnkar líkur á slíku. Nýverið „Við kappkostum að bjóða bestu hellur sem völ er á innanlands og þótt víðar væri leitað,“ segir Benedikt Guðmundsson, markaðs- og
MYND/HAG
keyrði ég til dæmis inn í hverfi sem sölustjóri Steypustöðvarinnar ehf.
hafði verið hellulagt með hellum frá lega slitþolnar. Malbikunarstöðvar skýrir Benedikt og bætir við að til þess að hjá Steypustöðinni sé jafnokkur fyrir tæplega fjórum árum og beita þessu gjarnan þar sem er mikið standi að opna söludeild fyrir múr- framt boðið upp á ókeypis landsþær litu allar út fyrir að vera ný- álag sökum þunga og nagladekkja.“
vöru og hellur á næstu dögum. „Við lagsráðgjöf.
komnar af brettinu.“
Verksmiðjuna keypti Steypu- erum klárlega langstærsti innflutn„Hér eru tveir sérfræðingar,
stöðin árið 2003, en rekur að auki ings- og söluaðili á múr á íslenskum Inga Rut Gylfadóttir og Björk GuðRisi á íslenskum markaði
öfluga söludeild fyrir steypur, garð- markaði í dag og koma vörurnar frá mundsdóttir, landslagsarkitektar
Framleiðsla hellnanna fer öll fram lausnir og múrvörur að Malara- Rescon Mapei í Noregi og eru þekkt- frá Forma, sem veita ráðleggingar
í Hafnarfirði þar sem fyrirtæk- höfða 10 í Reykjavík, Hringhellu 2 ar fyrir gæði, svo sem styrk og veðr- alla þriðju-, miðviku- og fimmtudaga milli klukkan 9 og 17. Ráðgjöfin
ið rekur eina fullkomnustu verk- Hafnarfirði og að Hrísmýri 8 á Sel- unarþol.“
Spurður hvernig salan á hellum hefur verið mjög vel nýtt og ég mæli
smiðju sinnar tegundar í heim- fossi. Nýjasta viðbótin er útstöð í
inum, að sögn Benedikts. „Þar fer Helguvík, í húsakynnum aflagðr- fari af stað í ár, segir Benedikt hana með að fólk panti sér tíma í síma
jaframt fram framleiðsla á álags- ar steypustöðvar sem fyrirtækið komna langt fram úr væntingum. Steypustöðvarinnar 4400-400 þar
hellum fyrir götur og hraðahind- leigði til nokkurra ára. „Við vorum „Hún er búin að vera dúndurgóð í sem upppantað hefur verið hálfan
arnir. Durasplitt-möl og granítsand- að opna þar og eykur stöðin þjón- júní og það sem af er júlí enda sum- mánuð fram í tímann og erum við
ur frá Noregi er meðal annars notað ustustig við okkar kúnna á Suður- arið sá tími sem menn hella sér út í að bæta við fleiri dögum til að mæta
í hellurnar sem eru steyptar í einu nesjum ásamt því að þjónusta fyrr- hellulagnir, garðverk og þess háttar,“ þörfinni og skapa viðskiptavinum
lagi og þar af leiðandi eru þær sér- um viðskiptavini stöðvarinnar,“ út- bendir hann á léttur í lund og getur framúrskarandi þjónustustig.“

S

MYNSTURSTEYPA
Steypustöðin selur ýmsar gerðir
af sérhannaðri steypu, meðal
annars mynstursteypu og vörur í
hana. „Við erum með allar græjur
sem þarf í gerð hennar, stimpla
og gúmmímottur, og nauðsynleg
efni, lita- og hersluefni í yfirborðið
og lakkið sem lokar því á eftir,“
útskýrir Benedikt Guðmundsson. „Nokkur öflug múrfyrirtæki
eru í samstarfi við okkur og sjá
um að vinna verkin (sjá www.
steypustodin.is). Vinna við
mynstursteypu er vandasamt
verk og þarf sérþjálfaða fagmenn
í það svo vel til takist.“ Hann segir
góða reynslu komna á mynstruðu
steypuna. „Fyrstu plönin sem við
steyptum fyrir meira en 20 árum
eru sem ný þetta löngu síðar.“

NÝTT ÚTLIT Á
GÖMUL PLÖN

„Umskiptin eru ótrúleg. Gamlar
og þreyttar hellulagnir og plön
eru eins og ný eftir þessa meðferð,“ segir Benedikt um viðhaldsefni sem Steypustöðin selur
frá breska fyrirtækinu Pics. Hann
nefnir til sögunnar olíuhreinsi,
mosaeyði og sápusýru sem
virkar á hvíta kalkútfellingu sem
kemur úr sementinu á hellum og
pöllum. „Þegar búið er að bera
efnin á er farið yfir með þvottvél,
en þær leigjum við út ásamt
fylgihlutum,“ segir hann og bætir
við að eftir þvott og lökkun með
Picseal loði hvorki olíublettir né
tyggjó við steypt plön eða hellur.
„Eftir lökkun eykst ending á
hellum um allt að fimm ár.“

Allar hellur Steypustöðvarinnar
eru framleiddar samkvæmt
viðurkenndum stöðlum.
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AUÐVELT AÐ RÆKTA

LITALAND

Pallurinn getur verið ágætur
ræktunarstaður fyrir kryddjurtir,
salat og ber. Þar er yfirleitt gott
skjól og þar getur farið vel
um nytjajurtir í blómakerjum,
körfum eða hvaða íláti sem
vera skal.
Jarðarber eru eitt af því sem
auðvelt er að rækta. Eigandi
þessara jarðarberjaplantna hefur
farið þá leið að koma þeim fyrir í
gömlum og vinalegum þvottabala.
Þegar líður á sumarið eiga berin eftir að
þrútna út og roðna og fegra umhverfi sitt enn
meira en nú fyrir utan að gleðja bragðlauka því fátt
er gómsætara en heimaræktuð jarðarber.

Besta
viðarvörn
í Skandinavíu

„Hér er allt til alls,” segir Garðar.

Velkomin í verslanir okkar þar
sem við kynnum nýtt kerfi í
viðarvörn utandyra.

Besta
pallaolía
í Skandinavíu

Litaland Borgartúni 16 Reykjavík 562 2422
og Furuvöllum 7 Akureyri 461 2760
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Málaðu eins og fagmaður
Sumarið er tími málningarvinnu og
annars viðhalds utanhúss. Garðar
Erlingsson, verslunarstjóri Litalands að Borgartúni 16, segir mikilvægt að halda í slík verk með haldbæra þekkingu að leiðarljósi. „Mjög
mikilvægt er að nota vönduð efni
og nota þau rétt, og hér fer enginn
út án þess að vera með allt slíkt á
hreinu.“
En hvers konar þjónustu býður
Litaland? „Við sendum menn á staðinn til ráðgjafar í stærri verkum og
til að reikna út áætlaða efnisnotkun. Einnig getur þú sent okkur
mynd af húsinu þínu á husalitun@
litaland.is og getum við litað það í
öllum regnbogans litum. Mjög sniðugt til þess að fá heildarmynd af útliti hússins,“ segir Garðar og bætir
við að Litaland geti bent á úrvalsiðnaðarmenn sé þess óskað.

Að sögn Garðars er vöruúrvalið með því besta sem gerist á landinu. „Við seljum húsamálningu,
inni sem úti, pallaolíu, viðarvörn,
þekjandi og hálfþekjandi, bátamálningu á jafnt litla sem stóra
báta í fersk- eða saltvatni, öll áhöld
og smáverkfæri. Svo erum við með
mikið úrval af myndlistarvörum
frá ýmsum framleiðendum, meðal
annars Lukas. Hér er sem sagt allt
til alls, hvort sem til stendur að fá
útrás fyrir sköpunargleðina eða að
olíubera sólpallinn,“ segir hann
og getur þess að öll málning sé frá
norska verðlaunaframleiðandanum Gjöco.
Litaland er með verslanir í Borgartúni 16 og á Furuvöllum 7 á Akureyri. Nánar á litaland.is. Almennar fyrirspurnir sendist á litaland@
litaland.is.

BLÓMAKER Á PALLINN
Þó fátt sé betra en að hafa gras undir berum iljum velja margir garð- og
sumarbústaðaeigendur að leggja að minnsta kosti hluta lóðarinnar undir
pall. Garðhúsgögnin og grillið fara betur á hörðu undirlagi en á beru
grasi og þægindin eru augljós.
Þeir sem sjá eftir græna litnum undir tréverkið geta bætt úr því með
því að fylla stærðarinnar blómaker af trjám og plöntum og dreifa um
pallinn eins og meðfylgjandi mynd sýnir. Þannig myndast bæði skjól og
heimilisleg hlýja.

Ljúfar stundir í garðinum
Stundirnar á pallinum eða
svölunum verða mun ánægjulegri
ef hugað er að þægindum og
fallegu umhverfi.

Lífleg mynstur
Fallegur dúkur getur gert kraftaverk og umbreytt veðruðu borði
í veisluborð. Með fallegum diskum og frísklegum glösum verður stemningin ákaflega sumarleg og síðan má bæta um betur
með því að tína blóm og stinga í
blómavasa. Einnig er hægt að fá
litríkar sessur í ýmsum fallegum
mynstrum til að lífga upp á oft látlaus garðhúsgögn.

Borðað í leynilundi
Gaman er að fá fólk í mat. Ef vel
viðrar er um að gera að leggja á
borð útivið, sérstaklega ef pallurinn er skjólsæll. Stemningin verður sjaldan líflegri en undir berum
himni og frábært að skála fyrir
góðu veðri og fersku lofti. Ekki
sakar að hafa yfir að ráða gashitara þegar tekur að kólna, en einnig má notast við flís- og ullarteppi
þegar sólin hverfur af himni.

Við ljúfan arineld
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

MEIRA SJÓNVARP

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða,
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

K a m í nu r my nd a á k a f le g a
skemmtilega stemningu á pallinum og svölunum. Fátt skákar því
að sitja úti, hvort sem er á hlýju
sumarkvöldi eða köldum vetrardegi, og ylja sér við lifandi eld.
Kamínur má fá í ýmsum út-

Ef vel viðrar er um að gera að leggja á borð útivið, sérstaklega ef pallurinn er
skjólsæll.
NORDICPHOTOS/GETTY

færslum, stórar jafnt sem smáar.
Þeir sem eru laghentir geta jafnvel
búið þær til sjálfir úr múrsteinum.
Þó þarf ávallt að gæta fyllsta öryggis í umgengni við eld. Best er
að kynna sér vel notkunarreglur
auk þess sem gott er að hafa við
hendina slökkvitæki og eldvarnarteppi.

Rólað í rólegheitum
Rólur á pallinum eru æði algengar
í suðurríkjum Bandaríkjanna. Þar
hafa Bandaríkjamenn hitt naglann á höfuðið því ákaflega róandi
er að sitja í rólu. Gildir þá einu
hvort menn vilja spjalla saman,
sitja yfir góðri bók eða leggja aftur
augun í smá stund og láta stressið líða úr sér.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.
is s. 512 5462 og Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is s. 512 5447. Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Lægra
verð á
pallaefni!
Allt að 20%
verðlækkun

„Við seljum meðal annars gagnvarða furu með endanlegri áferð,“ segir Stefán.

MYND/GVA

Nýjung á Íslandi sem
fólk tekur fagnandi
Bykó selur allt sem við
kemur sólpöllum og
sérfræðingar veita
viðskiptavinum ráðgjöf um
hvaðeina sem að þeim
lýtur. Úrvalið af efniviði er
ævintýralegt. Stefán
Valsson sölustjóri veit allt
um það.

V

ið erum með alls konar
pa l laef n i. Það ný jasta
er viður sem hefur þá
eiginleika að hann er kominn með
endanlega áferð,“ segir Stefán Valsson sölustjóri í Bykó og sýnir gagnvarða furu sem er lituð millibrún.
„Þetta er nýjung á Íslandi sem fólk
tekur fagnandi og þessi litur er
bæði til í pallaefni, skjólveggjum
og staurum,“ heldur hann áfram
en tekur fram að allt timbur þurfi
að verja fyrir sól og annarri veðrun og því sé nauðsynlegt að bera
viðarvörn á það. „Liturinn fækkar

þeim umferðum sem fólk þarf að
bera á. Nú getur það notað glæra
vörn og sett smá lit út í hana ef það
vill. En þetta brúna er mjög fallegt
palla- og girðingarefni og vígindin
sjást í gegn.“
Stefán líkir Bykó við sérvöruverslun með sólpallaefni. „Við erum
með allar gerðir af efni,“ segir hann
og telur meðal annars upp furu,
lerki, harðvið og plast. Einnig erum
við með áhaldaleigu og þar getur
fólk leigt öll verkfæri til að nota við
pallasmíði svo sem staurabor, sagir
og margt fleira. Svo erum við með
sérfræðinga á hverju strái sem aðstoða viðskiptavinina og leiðbeina
þeim eftir þörfum. Meðal annars
bjóðum við upp á ráðgjöf Björns Jóhannssonar landslagsarkitekts að
ógleymdum öllum hér innanhúss
sem hjálpa fólki að velja réttu vöruna hvort sem það er að hefja nýsmíði eða að taka sína gömlu palla
í gegn og ekki spillir bókin og diskurinn hans Gulla Helga.“

Eitt af því sem Bykó státar af er
sópallaforrit á heimasíðu fyrirtækisins byko.is. „Þar getur fólk sett
inn mál á væntanlegum palli, bæði
lengd og breidd og valið hvort það
vill breið eða mjó borð. Reiknivél
finnur svo út hversu mikið þarf af
efni,“ segir Stefán og heldur áfram.
„Síðan sendir fólk okkur tölvupóst
og við svörum annaðhvort samdægurs eða daginn eftir og gerum
tilboð í pallinn og hið sama á við
um girðingar. Þetta fyrirkomulag
er mjög sniðugt og sparar mörg
sporin og bensíndropana því fólk
þarf ekki að hlaupa eins mikið eða
keyra milli verslana.“
Þegar pallurinn er kominn kallar hann á húsgögn, blómapotta,
hitara, grill og jafnvel markísur.
„Við erum með allt sem þarf til
að gera pallinn vistlegan og aðlaðandi,“ fullyrðir Stefán, „og þeir
sem koma í Bykó fara brosandi út
af ánægju bæði með verð og þjónustu.“

3.900 kr.

Leiðir fólk áfram skref fyrir skref
Pallurinn nefnist ný bók sem
Gunnlaugur Helgason, húsasmiður og fjölmiðlamaður, hefur gert í
samstarfi við Bykó og henni fylgir
DVD-kennsludiskur. Gunnlaugur, betur þekktur sem Gulli, segir
smíði palla og skjólveggja vandaverk. „Þegar skjólveggir eru skoðaðir sést nákvæmlega hvar hefur
verið rétt staðið að frágangi þeirra
og hvar ekki. Oft eru þeir farnir
að halla út og suður strax eftir tvö
ár á sínum stað. Þá hafa þeir ekki
verið rétt settir niður.“ Hann blæs
á afsakanir eins og vond veður og
óheppilegan jarðveg. „Aðstæðurnar eiga ekki að skipta máli því
sömu reglur gilda alls staðar, bara
eins og við byggingu húsa.“
Gulli er ekki í vafa um þörf-

ina fyrir pallabókina. „Erlendis eru allar búðir fullar af „gerðu
það sjálfur“ bókum en á Íslandi er
engin bók til fyrir almenning og
fagmenn sem fjallar um það sem
við erum að smíða hér. Ef fólk
ætlar í smíði girðingar leiðir bókin
það áfram skref fyrir skref gegnum
hönnun, undirstöður, klæðningu
og handrið. Hún mun líka verða
notuð sem kennslugagn í Tækniskólanum og Fjölbrautaskólanum
í Breiðholti og hún er ekkert bundin við 2011 því hún verður jafn þörf
næsta sumar og þar næsta.“
„Ef fólk ætlar í smíði girðingar leiðir
bókin það áfram skref fyrir skref,“
segir Gulli Helga.
MYND/GVA

DVD kennsludiskur fylgir!

4

Pallurinn

GANGA Í ENDURNÝJUN
LÍFDAGA
Gömul húsgögn sem ekki
gagnast lengur innandyra geta
nýst sem blómaker úti á palli í
stað þess að lenda á haugunum.
Stólar og kommóður eru
sérlega vel fallin til svona framhaldslífs um einhvern tíma eða
þar til veður og vindar hafa
unnið á þeim. Markaðir með
gömul húsgögn geta verið uppspretta slíkra
skreytinga.
Hugvitssamur
blómaskreytir í
Reykjanesbæ á
heiður af þeim
stól sem hér
fylgir
mynd
af.
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ALMENNINGSSÓLPALLUR VIÐ LANGASAND

Hjónin Haraldur Sturlaugsson, fyrrverandi forstjóri HB á Akranesi, og
Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi ráðherra, hafa veg og vanda af nýjum
sólpalli fyrir aftan stúku grasvallarins að Jaðarsbökkum á Akranesi. Hann
mun framvegis nýtast gestum og gangandi við Langasand.
Bæjarráð Akraness gekk til samninga við hjónin á vormánuðum í framhaldi af erindi sem þau sendu bæjarráði þar sem þau buðu Akraneskaupstað lóðarhluta þeirra á Breið til kaups með þeim formerkjum að
söluvirðinu yrði ráðstafað til að reisa sólpall á fyrrnefndum stað. Hann er
nú risinn og bæjarbúar og gestir bæjarins teknir til við að nýta pallinn
enda sandurinn vel sóttur á þessum tíma árs. Pallurinn er búinn borðum
og bekkjum og þykir einstaklega skjólsæll. Útsýnið yfir sandinn og út á
sjó spillir heldur ekki fyrir.

Terra

nýr valkostur fyrir veröndina

VIÐARVÖRN
Á þessum árstíma borgar
sig yfirleitt að athuga hvort
viðarverja þurfi sólpallinn. Ágæt
hugmynd er að sprauta á hann
vatni til að ganga úr skugga um
það. Seytli vatnið ofan í viðinn
þá er best að viðarverja hann.
Fljóti það ofan á honum þarf
þess ekki. Þó getur verið gott að
bera pallaolíu á hann.
Á eldri palla er tilvalið að bera
hreinsiefni áður en viðarvörn
er notuð. Það er látið síast inn í
viðinn og svo hreinsað af með
vatni. Því næst er pallurinn
látinn þorna í minnst tvo daga
áður en hreinsiefnið er borið á.
Heimild: www.husa.is

RÓMANTÍK
Hjón og sambúðarfólk rífst
sjaldnast á pallinum eða í
garðinum af öllum stöðum
sem tilheyra heimilinu ef marka
má niðurstöður sænskrar
rannsóknar sem getið er um í
Aftonbladet nýverið. Þær niðurstöður renna stoðum undir þá
ákjósanlegu sýn að útivera á
palli eða í garði ýti undir rómantík og vellíðan. Þar má njóta
blómailms, heyra fuglana syngja
og jafnvel fylgjast af ánægju
með hungangsflugum safna til
bús síns.

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður.
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!

BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is
Opið mánud.-föstud. 8-18

bmvalla.is

