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sterkt, ódýrt og auðvelt í samsetningu. Þá er 
förgun á því mjög einföld þar sem þetta er 
bylgjupappi sem hægt er að setja beint í end-
urvinnslugáma,“ segir hann. Það sem mun að 
sögn Péturs gera þetta efni spennandi fyrir 
viðskiptavini Merkingar er að þeir munu fá 
vöruna til sín innpakkaða og geti sett hana 
saman sjálfir. „Þetta sparar þeim sending-
arkostnað,“ segir hann og bendir á að mjög 
auðvelt sé að setja vöruna saman. „Þetta er 
ekki ósvipað og IKEA hefur gert þar sem við-
skiptavinir setja saman vöruna sjálfir.“ 

Hagkvæmar lausnir
„Við hjá Merkingu leggjum metnað okkar 

í að finna hagkvæmustu lausnina hverju 
sinni fyrir okkar  viðskiptavini,“ segir Pétur 
en hvert verk er metið og viðskiptavinur-
inn getur fengið uppteiknað útlit af hug-
myndunum og þá jafnvel í þrívídd. 

Viðskiptavinir eru í góðum höndum hjá 
Merkingu enda hafa margir hinna 25 starfs-
manna fyrirtækisins háan starfsaldur. Sumir 
þeirra hafa starfað hjá Merkingu nánast frá 
stofnun eða í þrjátíu ár. „Við leggjum okkur 
fram við að veita persónulega og þægilega 
þjónustu enda eru merkingar einn mikil-
vægasti þátturinn í starfsemi fyrirtækja í 
dag og mikilvægt að vel takist til,“ segir Pétur.

Þeim sem vilja kynna sér þjónustuna 
nánar er bent á vefsíðuna www.merking.is

Vel merkt fyrirtæki vekur athygli. Slíkt 
er afar mikilvægt til að gera fyrir tækið 
samkeppnisfærara á markaðnum.  

„Þjónusta Merkingar ehf. er afar víðfeðm 
enda er fyrirtækið eitt best búna fyrirtækið á 
sviði skiltagerðar og ristaprentþjónustu á Ís-
landi,“ segir Pétur Björnsson, framkvæmda-
stjóri Merkingar að Viðarhöfða 4. Fyrirtækið 
er elsta starfandi skiltagerð landsins og þar 
starfa 25 manns. 

Prentdeild Merkingar er afar öflug. Stærsti 
prentarinn er með fimm metra prentbreidd 
og hafa bíóhús borgarinnar nýtt sér það enda 
flest allar bíóauglýsingar prentaðar í honum. 
„Þá höfum við einnig yfir að ráða UV- 
prentara sem getur prentað beint á ýmis efni 
á borð við gler, PVC, plexígler og ál,“ upp lýsir 
Pétur og bætir við að nýlega hafi verið fest 
kaup á nýjum fánaprentara. „Hann mun fylla 
ákveðið skarð því nú getum við boðið upp á 
alla fánaprentun í háum gæðum auk annars 
konar tauprentunar.“ 

Framleiðsla á hvers kyns límmiðum er 
vaxandi þáttur í starfseminni. 

Ekkert skilti er of smátt né stórt fyrir 
smíða deild Merkingar að sögn Péturs en 
öll skilti eru smíðuð frá grunni í smiðjunni. 
Bíla merkingar hafa einnig verið snar þáttur 
í starf semi Merkingar sem og glugga-
merkingar og jafnvel f lugvéla merkingar. 
„Sú þjónusta er innt af hendi í fjöl mörgum 
löndum, allt frá Nígeríu til Úsbekistan,“ 
upp lýsir Pétur og bætir við að Merking hafi 
einnig fram leitt merkingar fyrir viðskipta-
menn í f leiri löndum á borð við Færeyjar 
og Noreg og séð um ljósmynda sýningar 
erlendis. 

Nýjungar í auglýsingastöndum
Um tveggja ára skeið hefur Merking fram-
leitt mikið af auglýsingastöndum úr pappa. 
„Slíkir standar eru hagkvæmur kostur fyrir 
fyrirtæki sem þurfa að stilla upp 
vörum í verslunum og hefur 
þessi framleiðsla 
auk ist jafnt og 
þétt,“ segir Pétur. 
Jafnframt getur 
Merking framleitt 
alls konar umbúð-
ir úr pappa.

Merking hefur verið leið-
andi í nýjungum á skiltamark-
aðnum á Íslandi allt frá stofnun og í 
vor verður kynnt nýtt efni til umhverfis-
merkingar. „Þessi byltingarkennda nýjung 

heitir Re-board en það er efni framleitt úr 
endurunnum pappa. Þetta efni er mikið 
notað í skilti af öllu tagi, merkingar, innrétt-
ingar, sýningarbása, útstillingar og margt 
fleira,“ segir Pétur. Hann lýsir Re-board sem 
léttu og meðfærilegu efni sem hafi mikinn 

styrkleika og henti þess vegna líka í 
ýmis húsgögn og kynning-

arstanda. „Efnið 
er framleitt úr 

hundrað pró-
sent endur-

unnu 
efni. Það 
er lét t, 

Góð merking er afar mikilvæg
Merking ehf. er elsta starfandi skiltagerð á Íslandi og eitt best búna fyrirtækið á því sviði. Það sér um allt sem snýr að umhverfismerkingum og 
risaprentþjónustu. Merking er leiðandi í nýjungum og mun í vor kynna nýjung sem heitir Re-board og er framleidd úr endurunnum pappa. 

Bílamerkingar eru snar þáttur í starfsemi Merkingar. 
Þá býður fyrirtækið upp á ýmsar skemmtilegar 
útfærslur eins og þessar heyrúllur í ostaformi sýna.

Prentdeild Merkingar er afar öflug. Stærsti prentarinn er með fimm metra prentbreidd.

Merking kynnir nýtt efni. Það kallast Re-board og er úr endurunnum pappa. Merking er með starfsemi að Viðarhöfða 4.Pétur Björnsson framkvæmdastjóri Merkingar.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga:  Snorri Snorrason snorris@365.is s. 512 5457 og Sverrir 
Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is 512 5432.   Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Mottóið okkar er: Það eru 
engin vanda mál – ein-
göngu lausnir,“ segir Páll 

Kr. Páls son, fram kvæmda stjóri 
auglýsinga- og skilta gerðarinnar 
SpesArt. Meðal þess sem SpesArt 
býður upp á má nefna aug lýsinga-
skilti með neon ljósum, díóðu ljósum 
eða almenn ljósa skilti, einnig risa-
prentun á segl-, mesh- eða taudúk. 
SpesArt býður einnig upp á hágæða-
prentun, um hverfis merkingar, út-
fræstar merkingar, skilta standa, 
sér smíði, upp setningar, bif reiða-, 
báta- og vinnu véla merkingar auk 
merkinga í glugga. Þá má nefna 
sér hæfða sprautun, við gerðir og 
almenna járn smíði. „Hjá okkur 
færðu allt á einum stað, milliliða-
laust,“ segir Páll glaðlega.

Páll segir SpesArt eina aug-
lýsinga fyrir tæki landsins sem 
hafi þróað sérhæfni í þrívíddar-
útskurði. Hann nefnir þar Gull, 
heimasímann fræga, froskinn Hr. 
Essasú, þriggja metra háa Bosh-
borvél sem sé sú stærsta í heimi og 
nýjasta verkefnið, Tinna-eldflaug 
sem er rúmir fjórir metrar á hæð 
og var unnin í samráði við Fíton 
auglýsingastofuna. „Þessi sér-
hæfni hefur spurst út erlendis og 
vakið nokkurn áhuga þar meðal 
fjárfesta,“ upplýsir hann.

Páll nefnir f leiri dæmi um 

verkefni SpesArt. „Við höfum 
smíðað og þjónustað Hagkaup 
með sín neonskilti úti um allt 
land, og allar kirkjur landsins sem 
eru með neonljósakrossa,“ segir 

hann en fyrirtækið hefur einnig 
smíðað risastóra skiltastanda fyrir 
Olís og OB um allt land.

Nánari upplýsingar má nálgast 
á www.spesart.is

Allt á einum stað
SpesArt, auglýsinga- og skiltagerð, að Hyrjarhöfða 9, býður upp á fjölbreytta þjónustu í 
auglýsingaskiltum, hágæðaprentun og umhverfismerkingum af öllu tagi.

„Mottóið okkar er: Það eru engin vandamál – eingöngu lausnir,“ segja þau Páll Kr. 
Pálsson og Ása Árnadóttir. MYND/GVA

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI Á 
HVERJUM MORGNI!
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Logof lex er ein af stærstu 
skiltagerðum landsins og 
þar starfa í kringum tuttugu 

manns. Guðmundur Baldursson 
framkvæmdastjóri leggur metnað 
í fjölbreytta þjónustu enda býr 
fyrir tækið yfir miklum mannauði.

„Hjá okkur er mikil starfs reynsla 
en margir af okkar starfs mönnum 
hafa unnið í greininni milli tíu 
og tuttugu ár. Sjálfur hef ég verið 
í kringum fjöru tíu ár í þessum 
bransa,“ segir Guð mundur, en hann 
er jafn framt einn af fimm eigendum 
fyrir tækisins. Guðmundur hefur 
staðið í brúnni í tíu ár en Logoflex 
var stofnað árið 2002.

„Við erum í eigin 1500 fm hús-

næði að Smiðs höfða 9. Við höfum 
verið á sömu kenni tölu frá upp-
hafi og fyrir tækið hefur aldrei 
borgað dráttar  vexti til dæmis 
og er stöndugt fyrirtæki,“ segir 
Guðmundur, stoltur af sínu fólki.

„Við stofnuðum Logoflex sem 
skilta gerð og smíðum allar gerðir 
af skiltum.  Við erum bæði með 
grafískan hönnuð og iðn hönnuð hér 
innan dyra og bjóðum þá þjónustu 
að hanna skiltin frá grunni. Við 
sjáum um upp setningar og við hald 
fyrir við skipta vini okkar.  

Hér er verk stæði fyrir fólíu-
merkingar, -skurð og -prentun en 
við erum með fjórar stórar prent-
vélar á verk stæðinu. Hér er einnig 

smíða verkstæði þar sem eru blikk-
smíða vélar, tölvu stýrður fræsari 
og leiser skurðar vél en við fram-
leiðum til dæmis mikið f yrir 
íslenska hönnuði. Það á þá ekkert 
skylt við skilta gerð heldur eru það 
leiser skornir hlutir eða fræstir, 
mest í plast og timbur,“ útskýrir  
Guðmundur og segir ýmiss konar 
sér smíði stóran hluta fram leiðslu 
Logoflex. 

„Logoflex framleiðir til dæmis 
þakglugga eftir máli, tvöfalda 
glugga úr blásnu akrýlplasti. Við 
blásum plastið upp í hálfkúlur 
og smíðum álramma utan um 
sem smellur á sökkul. Plastið 
styrkist þegar það er blásið upp og 

þolir til dæmis snjóþyngsli betur 
en gler. Gluggarnir henta því 
íslenskum aðstæðum vel,“ útskýrir 
Guðmundur.  

Logoflex er einnig innflutnings-
aðili að bæði plasti og álkerfum og 
umboðsaðili fyrir eitt stærsta plast-
framleiðslufyrirtæki í Evrópu, 
Altuglas. Þá keypti Logoflex fyrir-
tækið Háborg á síðasta ári.

„Háborg flutti inn plast og ál-
kerfi og í framhaldinu fórum við 
að smíða borð, sturtuklefa og ýmis-
legt fleira úr álprófílum. Þó skilta-
gerðin sé okkar aðalþjónusta erum 
við mjög fjölbreytt fyrirtæki.“

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.logoflex.is

Skiltagerð, sérsmíði og hönnun
Skiltagerðin Logoflex býður fjölbreytta þjónustu. Fyrirtækið fæst ekki einungis við skiltagerð frá A til Ö heldur tekur einnig að sér alls konar sérsmíði 
svo sem þakglugga, sturtuklefa og borð auk þess að vera framleiðsluaðili fyrir fjölmarga íslenska hönnuði.

Logoflex getur séð um alla hönnun, 
framleiðslu og uppsetningu skilta.

Logoflex sinnir sérsmíði af ýmsum toga og framleiðir meðal annars fyrir íslenska hönnuði.Guðmundur Baldursson, framkvæmdastjóri Logoflex, leggur áherslu á  fjölbreytta þjónustu. Á síðasta ári keypti 
Logoflex fyrirtækið Háborg og flytur nú inn plast og álkerfi. MYND/GVA


