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APAVISAFLÍSAR FYRIR ÞÁ SEM 
GERA ÝTRUSTU KRÖFUR
Í byrjun árs kynnti Apavisa nýja vörulínu í flísum og er óhætt að segja 
að um sé að ræða eina af helstu byltingum í flísaheiminum undan-
farin ár. Ekki má eingöngu finna hefðbundnar flísar heldur er nú mikil 
áhersla lögð á 4mm þykkar flísar sem bera nafnið Nano Evolution. 
Nano flísalínan þykir einstaklega vel heppnuð bæði hvað varðar útlit 
og einnig hversu vistvænar flísarnar eru, en í þær er notað allt að 70% 
minna hráefni heldur en hefðbundnar flísar. Því er við að bæta að ein-
stakar sexhyrndar flísarnar frá Apavisa eru einnig fáanlegar, en þær eru 
fyrir þá sem vilja eitthvað öðruvísi. Þær má nú sjá í 
öllum litum í sýningarsal 
Egils Árnasonar að Suður-
landsbraut 20.

SCHWARZER, VIÐARGÓLF FRÁ 
HENDI NÁTTÚRUNNAR
Schwarzer-gólfin eru eins náttúruleg og hugsast getur. Þau koma öll 
olíuborin, oft með heflaðri áferð og grófum kvistum. Ef þú vilt gólf sem 
tekið er eftir þá eru Schwarzer-gólfin örugglega eitthvað fyrir þig. Gólfin eru 
til á lager hjá Agli Árnasyni ehf. í yfir átta tegundum og svo má sérpanta yfir 
60 tegundir til viðbótar.

Það er ekki á allra færi að 
leiða markað eins og gólf-
efnamarkaðinn, það hefur 

þó tekist ótrúlega vel, einfaldlega 
með því að vera ávallt með opin 
augu fyrir nýjungum sem eiga 
samleið með íslenskum neytend-
um,“ segir Ásgeir Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Egils Árnasonar 
ehf. Hann segir meiri hluta ein-
staklinga leggja mikið upp úr að 
gæði og framúrskarandi hönnun 
fái að njóta sín á heimilinu. „Þess 
vegna höfum við ætíð lagt höfuð-
áherslu á gæðin og síðan reynt að 
ná fram hagkvæmni með gæðin að 
leiðarljósi. 

Línurnar lagðar
Línurnar eru lagðar í upphafi hvers 
árs hjá Agli Árnasyni. „Meðal nýj-
unga hjá okkur eru til dæmis 

gróft plankaparket, hleðslusteinn 
og vandaðar f lísar frá Ítalíu og 
Spáni,“ segir Ásgeir og nefnir að 
í plankaparketinu megi nú finna 
yfir 36 tegundir á lager hjá Agli 
Árnasyni og fari þeim sífellt fjölg-
andi. „Af þessum tegundum eru 
um átta sem flokka má sem gróf-
unnið plankaparket en það hefur 
útlit og einkenni gólfa sem búið 
er að nota í tugi eða hundruð ára,“ 
segir Ásgeir, en þessar tegund-
ir hafa komið sterkar inn undan-
farið ár. „Það er þó ekki við hæfi 
allra og því er einnig mikið úrval af 
hefðbundnu plankaparketi, bæði 
lökkuðu, burstuðu, fösuðu sem og 
hvíttuðu.“ 

Egill Árnason kaupir f lestar 
flísar sínar frá Ítalíu og Spáni þar 
sem mikil hefð ríkir í flísaiðnaði. 
„Efnin koma frá framleiðendum 

sem hafa í tugi eða hundruð ára 
framleitt hágæða efni sem stenst 
allar kröfur. Neytendur geta því 
verið vissir um að flísarnar koma 
frá viðurkenndum framleiðendum 
og eru af gæðum sem bæði eigend-
ur og fagmenn geta verið stoltir af,“ 
segir Ásgeir en í sýningarsal fyrir-
tækisins að Suðurlandsbraut 20 
má nú finna yfir 110 sýnishorn af 
flísum, allt frá veggflísum og gólf-
flísum til náttúruskífa.

Hleðslusteinninn er kominn 
aftur og nú með krafti 
Margir kannast við hlaðinn stein 
í kringum arinn og eða hlaðna 
veggi sem voru algengir fyrir 
um 40 árum. „Þetta er nú komið 
í tísku aftur og því er gaman að 
kynna hleðslusteininn frá Pietre 
D´Arredo, en hann kemur frá 

hjarta Ítalíu. Hleðslusteinninn er 
fáanlegur í fjölmörgum útgáfum, 
bæði til notkunar innan- og utan-
húss,” segir Ásgeir. Hann bend-
ir fólki sem vill kynna sér málið 
frekar á www.pietredarredo.it en 
þar má finna ítarlega upplýsing-
ar um notkunarmöguleika ásamt 
leiðbeiningum um hvernig setja 
skal steininn upp.

Gegnheilt parket aftur orðið 
vænlegur kostur
Undanfarna mánuði hefur gegn-
heilt parket verið að ryðja sér til 
rúms á ný að sögn Ásgeirs en það 
hefur lítið verið notað eftir hrun. „Í 
dag er ákveðinn hópur viðskipta-
vina sem gerir ítrustu kröfur og 
vill því gegnheilt parket í plönkum 
eða stöfum,“ segir hann og bætir 
við að Egill Árnason sé í kjörinni 

aðstöðu til að veita heildarþjón-
ustu þar sem fá megi gegnheilt 
parket af öllum gerðum, parket-
lím, sparsl, lökk og olíur, sand-
pappír og almenn viðhaldsefni. 

Þjónusta í fyrsta, öðru og þriðja 
sæti
Ásgeir segir fyrirtækið leggja mikla 
áherslu á þjónustulund. „Þeim, 
sem þurfa á aðstoð að halda varð-
andi gólfefni, er velkomið að koma 
við eða hringja í okkur, við tökum 
vel á móti fólki hvort sem það hefur 
spurningar varðandi gólfin okkar 
eða almennar spurningar um gólf-
efni. Við erum hér til að aðstoða 
viðskiptavini okkar með gólfefni 
og vonum að það skili sér í betri 
gólfum og betra efnisvali, því gólf-
efni þurfa jú að endast um ókomna 
tíð.“

Egill Árnason leggur línurnar í 
gólfefnum fyrir árið 2012
Gróft plankaparket, ítalskar og spænskar flísar, hleðslusteinn og gegnheil gæði eru það sem neytendur fá seint leið á.

ager hjá Agli Árnasyni ehf. í yfir átta tegundum og svo má sérpanta yfir 
gundir til viðbótar.

NÚ Á SUÐURLANDSBRAUT 20
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Þegar byggja á nýtt er það 
sem fyrir er yfirleitt rifið 
niður og því fargað. Það 
geta þó leynst verðmæti í 
rústunum eins og hollenski 
hönnuðurinn Dave 
Hakkens sýnir fram á í 
nýrri línu gólfflísa.

Dave Hakkens hefur hann-
að nýja gerð gólfflísa sem 
hann kallar Rubble f loor 

eða gólf úr rústum. Hakkens 
fannst illa farið með vel nýtilegt 
hráefni þegar byggingar eru end-
urnýjaðar og fór að gera tilraunir 

með að nýta efnið sem til féll við 
niðurrif til að byggja upp aftur. 
Hráefnið sem Hakkens notar í 
Rubble floor er meðal annars þak-
flísar, múrsteinar, málmur og gler. 
Efnið er mulið niður í misgróf-
an salla, því blandað saman við 
sement í misjöfnum hlutföllum 
og lokst steyptar flísar úr sallan-
um sem eftir að hafa verið slípað-
ar eru rennisléttar. Fyrirmyndina 
sækir Hakkens til Terrazzo-gólf-
flísa sem búnar eru til úr afgangs 
marmara. Fjallað var um gólflísar 
hans á vefnum www.designboom.
com á dögunum. Nánar um hönn-
un hans á www.davehakkens.nl.

Nýtt gólf úr 
gömlum rústum

Hollenska hönnuðinum Dave Hakkens finnst illa farið með vel nýtilegt efni þegar ein bygging er jöfnuð við jörðu og önnur reist í 
staðinn. Hann hannaði gólflísar í nýju bygginguna úr því sem til féll úr þeirri gömlu. MYND/DAVE HAKKENS

Litur flísanna réðst af hlutföllum sallans en Dave Hakkens gerði þrjár útfærslur. Fyrirmyndina sótti hann til Terrazzo-flísa sem búnar eru til úr afgangs marmara. Sjá má móta fyrir gömlum nöglum og skrúfum í flísunum.

70% múrsteinar

10% múrsteinar

20% steypa

60% múrsteinar

17% þakflísar

23% steypa

50% þakflísar

20% málmur og gler

30% sement

viðarparket

Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.290 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

LÍFIÐ ER DANS Á RÓSUM
Það er fátt skemmtilegra en 
að svífa um í dansi á gljáfægðu 
og skínandi nýju gólfi. Vandinn 
er að fæstir vilja sjá rispur eftir 
svarta skósóla eða holur eftir háa 
hæla á nýju og stundum rándýru 
gólfefni. Þá er þjóðráð að fara úr 
skónum og dansa um á tánum, 
sem svo skapar oft tjáningarríkari 
dans, galsa og gleði, auk þess 
sem dansarinn fær unaðsemdir 
gólfefnisins beint í æð. 

Síðumúla 31, 108 Reykjavík

www.parketverksmidjan. is
 upplysingar@parketverksmidjan.is

Við framleiðum eina lengstu og breiðustu parketplanka í Evrópu í eigin 
verksmiðju í Litháen. Plankarnir eru úr gegnheilu parketi með krossviðarlímdu 
undirlagi sem gerir þá sérlega sterka og endingargóða. Einnig höfum við til sölu 
stafaparket, venjulegt smelluparket, ásamt sérpöntunum. Við bjóðum einnig öll 
fylgiefni svo sem lím, lökk, olíur og viðhaldsvörur. 

SSSSSSSSSSSSSSSVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJJJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMM    VVVVVVVVVVIIIIIIIIÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRR  GGGGGGGGÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAARRRRRRRRRRKKKKKKKKKKEEEEEEEEETTTTTTTTT  ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  LLLLLLLLLLLLLÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAA  VVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐIIIIIIIIIII

Kíktu til okkar í Síðumúla 31 og skoðaðu úrvalið.
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Gólflagnir hafa verið leið-
andi í lagningu iðnaðar-
gólfa og við höfum rutt 

brautina fyrir nýjungar,“ segir 
Níels Steinar Jónsson, einn 
þriggja eigenda Gólflagna. Ásamt 
honum eiga Anna María Clausen 
og Magnús Valdimarsson fyrir-
tækið og starfa þau þar öll þrjú. 
Gólf lagnir bjóða upp á gólfefni 
sem einu nafni eru kölluð fjöllið-
unargólfefni. „Það þýðir í stuttu 
máli að efnin eru tveggja og 
þriggja þátta og blönduð á staðn-
um,“ útskýrir Níels og heldur 
áfram: „Þetta eru epoxy- eða po-
lyurethan-bundin fylliefni sem 
aftur eru af ýmsum gerðum.“ 
Iðnaðargólfin eru af ýmsum toga 
og henta við mjög fjölbreyttar að-
stæður. „Gólfin eru jafnan kölluð 
kvartsgólf, steinteppi eða epox-
ygólf,“ segir Níels en öll hráefni 
sem notuð eru í gólfin koma frá 
fyrirtækinu Vesla Coating í Dan-
mörku og innf lutt fylliefni frá 
Dansk Kvarts. 

Fyrir einstaklinga og fyrirtæki
Níels segir hóp viðskiptavina afar 
breiðan. „Við leggjum til dæmis 
gólfefni á bílskúra, þvottahús og 
jafnvel á heilu íbúðirnar hjá ein-
staklingum, ásamt því að leggja 
gólfefni í frystihús og virkjan-
ir og allt þar á milli,“ segir Níels. 
Gólf lagnir hafa einnig starfað 
utan landsteinanna til dæmis í 
Noregi, Færeyjum, Grænlandi 
og víða í Evrópu. „Við erum um 
þessar mundir að klára lagningu 
á samtals fimm þúsund fermetr-
um af gólfefnum í Norður-Nor-
egi fyrir Aker Seafoods og Nerg-
ård AS,“ upplýsir hann og bætir 
við að fyrirhuguð séu verkefni í 
Færeyjum, Noregi, Grænlandi og 
Möltu á árinu.

Hvers vegna epoxygólf?
Níels segir iðnaðargólfin frá 
Gólf lögnum hafa mjög marga 
kosti. „Þau eru samskeytalaus 
og því auðveld í þrifum. Þá eru 
þau efnaþolin og þannig kjör-
in þar sem fram fer matvæla-
vinnsla,“ segir Níels og áréttar að 

epoxygólfin henti jafnt í fjósum, 
gripahúsum og sláturhúsum upp 
í mjólkurstöðvar, fiskvinnslur, 
eldhús og verslanir.

Vinsæl steinteppi
Steinteppi er vel þekkt gólfefni í 
dag og hafa Gólflagnir lagt sitt af 
mörkum til að koma þessu gólf-
efni á markað. „Við höfum verið 
brautryðjendur í að kynna stein-
teppi auk þess sem við höfum 
staðið fyrir kynningum og nýj-
ungum,“ segir Níels en stoltastur 
er hann af eigin framleiðslu Gólf-
lagna. „Það er Stokksnesperla 

sem ber það heiti þar sem hrá-
efnið á uppruna sinn úr fjör-
unni við Stokksnes. Steinninn 
er sjávarsorfinn og blanda af 
ýmsum steintegundum sem gerir 
þetta gólfefni einstaklega fallegt 
bæði sem steinteppi og epoxy-
terrazzo,“ segir Níels en efnið í 
steinteppið er unnið í samstarfi 
við Litlahorn. „Frá hruni höfum 
við varla lagt aðra gerð af stein-
teppum en Stokksnesperlu og 
eru það orðnir um 16 þúsund 
fermetrar í dag.

Veita ráðgjöf
Níels segir mikilvægt fyrir þá 
sem hugi að lagningu gólf-
efna að huga að því í tíma. „Við 
förum vítt og breitt og skoðum 
verkefni, gefum ráðleggingar, 
gerum kostnaðaráætlanir og til-
boð kúnnum okkar að kostnað-
arlausu,“ segir hann og leggur 
áherslu á að þetta sé mikilvæg-
ur þáttur í þjónustu Gólf lagna. 
Enda telji hann mikilvægt að við-
skiptavinurinn viti strax frá upp-
hafi hvað verkið muni kosta.

Nánari upplýsingar má fá á 
www.golf lagnir.is eða á skrif-
stofu Gólflagna í síma 564 1740.

Við höfum verið 
brautryðjendur í 

að kynna steinteppi.

Gólfefni sem henta jafnt í bílskúra 
og snyrtingar sem í virkjanir
Gólflagnir að Dalvegi 28 í Kópavogi er eitt elsta fyrirtækið á Íslandi sem hefur sérhæft sig í lagningu á iðnaðargólfum. Gólflagnir sinna fjölbreyttum 
hópi viðskiptavina og leggja gólf í allt frá bílskúrum og þvottahúsum einstaklinga upp í frystihús og virkjanir og allt þar á milli.

Steinteppin koma vel út í versluninni Jón og Óskar á Laugavegi.

Salerni ÍSÍ í Laugardal.
Gólflagnir sáu um að leggja gólfin í stöðvarhúsi í Fljótsdal sem er hluti af Kárahnjúka-
virkjun.



Fagmenn í 
parketi, hurðum 
og flísum með 
áratuga reynslu 

„Við setjum þarfir viðskiptavinarins í fyrsta sæti,“ segir Egill hjá Birgisson ehf. „Við leggjum 
áherslu á að bjóða úrvals vörur frá þekktum og virtum framleiðendum, vörur sem hafa 
reynst vel við íslenskar aðstæður.“ 

Þekking og reynsla
„Áratuga reynsla fjölskyldunnar og starfsfólks okkar í sölu gólfefna og hurða, traust og 
góð viðskiptasambönd þar sem vinátta, virðing og gagnkvæmt traust ríkir, er undir-
staðan að fyrirtæki okkar. Allt eru þetta viðskiptasambönd og umboð sem fjölskyldan 
hefur haft í yfir 20 ár.“

Þjónustan er ástríða
„Við feðgarnir rekum fyrirtækið með ódrepandi áhuga og af ástríðu. Við fylgjumst vel 
með nýjungum, bæði hvað varðar hönnun og gæði.  Við kynnum allar áhugaverðar 
nýjungar fyrir viðskiptavinum, arkitektum, fagmönnum og starfsmönnum og fáum álit 
þeirra,“ segir Egill.

Birgisson nýtur þeirrar gæfu að hafa gott starfsfólk sem flest hefur starfað hjá fjölskyldunni 
í mörg ár. Þar er til staðar mikil reynsla og fagþekking. 

Kronotex planka harðparket með 30 ára ábyrgð 
Fyrirtækið hóf nýlega innflutning á planka harðparketi frá Kronotex í Þýskalandi. Krono-
tex er einn helsti framleiðandinn á harðparketi í heiminum og framleiðir yfir 50 milljónir 
fermetra á  ári. „Við bjóðum aðeins upp á bestu tegundirnar. Þessar tegundir eru með 
mikið slitþol og 20-30 ára ábyrgð,“ segir Egill. 

Kronotex parketið er nú boðið á sérstöku kynningaverði, frá kr. 1.990 per/m², sem er 
ótrúlega gott verð miðað við gæði að sögn Egils.

Nýjungar frá Kährs
„Við höfum aukið úrvalið af gæðaparketinu frá Kährs og bjóðum nú meira úrval af 
plankaparketi og fleiri yfirborðsáferðir en áður. Úrvalið er ótrúlegt, yfir 70 tegundir. Það 
er gaman að segja frá því að engin verslun í Evrópu býður upp á jafn fjölbreytt úrval af 
Kährs parketi. Allt Kährs parketið er með 20-30 ára ábyrgð og fæst aðeins hjá okkur.“

Hakwood frá Hollandi er nýr birgir fyrir fyrirtækið. Hakwood framleiðir plankapark et, 
fyrir þá sem gera miklar kröfur um gæði, útlit og áferð. Við bjóðum yfir 30 mismunandi 
tegundir frá þessum framleiðanda. Ekki má gleyma hinu þekkta vörumerki Pergo frá 
Svíþjóð. Birgisson býður yfir 20 tegundir af þessu vinsæla harðparketi.                                                                                                             

„Við erum einnig með aukið framboð af flísum frá Casa dolce Casa, Florim og Buchtal. 
Þrátt fyrir að framboðið sé nú mjög gott er metnaður til að gera enn betur. Við ætlum að 
tvöfalda úrvalið á næstu mánuðum,“ segir Egill.

Ringo innihurðir með 30% afslætti
Ringo innihurðirnar verða með 30% afslætti næstu tvær vikurnar, en frá og með 1. mars 
verða þær eingöngu til sölu í verslun Birgisson ehf. 

„Við bjóðum viðskiptavini velkomna í sýningarsalinn í Ármúla 8. Við kapp kostum að 
aðstoða og leiðbeina viðskiptavinum af fremsta megni. Allar vörurnar sem við bjóðum 
eru í hæsta gæðaflokki og á samkeppnishæfu verði. Starfsmenn okkar eru til þjónustu 
reiðubúnir,“ segir Egill hjá Birgisson ehf.

Nokkrir af okkar 
helstu birgjum:

Viðtal við Egill Arnar Birgisson, 
framkvæmdastjóra Birgisson ehf.: 



Ármúli 8   I   108 Reykjavík  
Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

TILBOÐ
á Kährs Spirit 
eikarplanka
Verð:  6.190 kr. per/m² 
Kronotex planka harðparket
með 20-30 ára ábyrgð
Verð frá kr. 1.990.- per/m²
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BM Vallá er stærsti framleiðandi ís-
lenskra steypu- og múrvara og hefur 
í yfir 60 ár verið leiðandi í framleiðslu 

fyrir byggingavörumarkaðinn. Vöruúrval 
fyrirtækisins er afar mikið og meðal fram-
leiðsluvara eru múrblöndur, steinsteypa, flot-
efni, ílagnir, hellur og hleðslusteinar. Þetta 
fjölbreytta og vandaða vöruúrval eflist nú 
enn frekar með tilkomu STO múrvara.

STO bætist í hópinn
BM Vallá hefur nú undirritað samstarfs-
samning við einn stærsta múrvöruframleið-
anda á Norðurlöndum, STO Scandinavia AB. 
STO er íslenskum byggingaverktökum kunn-
ugt en vörurnar fengust hér á landi um 30 ára 
skeið. „STO hefur verið umboðslaust á Íslandi 
síðan 2008 og þeir voru að leita að traustum 
og öflugum aðila hér, þannig að við bætum 
við okkur vörumerki sem er vel þekkt fyrir 
mikil gæði,“ upplýsir Gunnar Þór Ólafsson, 
sölustjóri hjá BM Vallá. 

Von á nýjungum 
„Við höfum þegar tekið í sölu fjórar gerðir af 
flotefni frá STO og bætum við fleiri vörum 
frá þeim á næstu vikum og mánuðum,“ segir 
Gunnar. Á næstunni er því áætlað að setja í 
sölu vöruflokka eins og viðgerðarmúr, flot-
múr, yfirborðsefni, vélbúnað og verkfæri 
frá STO. „Svo í vor fáum við inn múrkerfi frá 
þeim með nýrri einangrun sem hentar mjög 
vel fyrir íslenskt veðurfar,“ upplýsir Gunnar. 
„Það verður hægt að sjá þetta allt hérna í 
múrbúðinni þar sem allir geta fengið faglega 
ráðgjöf um val á múrefnum,“ segir Gunnar 
og vísar þar með til múrverslunar BM Vallár 
að Breiðhöfða 3. 

Betri vörur með öflugum rannsóknum
Höfuðstöðvar STO Scandinavia eru í Linköp-
ing í Svíþjóð þar sem framleiðsla og rann-
sóknir félagsins fara fram. BM Vallá hefur sér-
hæft sig í framleiðslu á múrvörum úr íslensku 
jarðefni og því mun aðgangur að svo öflugum 
rannsóknarstofum gera fyrirtækinu kleift að 

þróa þessar vörur enn frekar. „Samstarfið eflir 
allar rannsóknir og það mun skila sér í enn 
betri vörum fyrir íslenskan markað bæði frá 
okkur og STO,“ segir Gunnar og bætir við að 
íslenskir verktakar eigi því að geta gengið að 
því vísu að hjá BM Vallá fái þeir alltaf fyrsta 
flokks vöru og faglega þjónustu.

Samstarf í báðar áttir
Samningur BM Vallár og STO felur ekki aðeins 
í sér sölu á vörum STO á Íslandi heldur er þar 
einnig gert ráð fyrir að STO taki að sér sölu á 
vörum BM Vallár í verslunum sínum á Norður-

löndunum. Þar er einna helst horft til tækifæra 
til að nýta íslensk jarðefni. „Íslensku fylliefnin 
henta mjög vel til múrefnaframleiðslu. Þau eru 
bæði ódýr og góð og STO sér mikla möguleika 
í að nýta það. Þetta er mjög spennandi verk-
efni sem á eftir að efla vöruþróunina og styrkja 
stöðu okkar bæði hér heima og erlendis,“ segir 
Gunnar Þór sölustjóri að lokum.

„Við fáum til dæmis í 
sölu litað flot, 

terrazzo-flot, útiflot og flot fyrir 
sérstakar aðstæður. Það er 
orðið nokkuð algengt að fólk 
láti bara flota og noti það sem 
endanlegt gólfefni, þar eru 
möguleikarnir í slíku fínfloti 
orðnir miklu meiri.“ – Gunnar 
Þór Ólafsson, sölustjóri hjá BM 
Vallá.

STO múrvörur fást nú í múrbúð BM Vallá 
– góð viðbót við glæsilegt vöruúrval

Gunnar Þór segir að BM Vallá hafi sérhæft sig í framleiðslu á múrvörum fyrir íslenskan byggingamarkað. MYND/GVA

BM Vallá sérhæfir sig í framleiðslu fyrir 
íslenskan byggingavörumarkað. Þar er 
lögð mikil áhersla á gæði sem endast 
og standast ítrustu álagsprófanir. Fram-
leiðslan byggir á gríðarlegri þekkingu og 
mikilli reynslu af framleiðslu fyrir íslenskar 
aðstæður.

bmvalla.is

BM Vallá ehf
Austursíðu 2
603 Akureyri

Sími: 412 5203
sala@bmvalla.is
Opið mán.–fös. kl. 8–17

BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is
Opið mán.–fös. kl. 8–18

Ný flotefni frá STO
fást í múrverslun BM Vallá

StoCrete er hágæða flotefni sem hentar 

bæði til nýbyggingar og í endurflotun. 

StoCrete er umhverfisvænn kostur, 

rýrnar lítið og uppfyllir hámarkskröfur 

hvort sem um er að ræða baðherbergið 

eða bílskúrinn.

Komdu við í múrverslun BM Vallá, Breiðhöfða 3

Terrazzo ílögn – Þjóðminjasafnið
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Gallerý Gólf er ný sérversl-
un með parket og flísar en 
byggð á gömlum grunni. 

Okkar mottó er að veita persónu-
lega og góða þjónustu,“ segir Sig-
urður Vilhelmsson, eigandi versl-
unarinnar Gallerý Gólf í Síðumúla 
30. Sigurður stofnaði verslunina 
fyrir einu og hálfu ári og er öllum 
hnútur kunnugur eftir að hafa 
starfað við sölu gólfefna í fjöru-
tíu ár. 

Nú standa yfir tilboðsdagar í 
Gallerýi Gólf og tekur Sigurður á 
móti viðskiptavinum í sýningar-
sal verslunarinnar í Heimahús-
inu á annarri hæð í Síðumúla 30. 
„Við bjóðum 20 prósenta afslátt af 
parketi og 30 til 50 prósenta afslátt 
af f lísum. Við erum að rýma til 
fyrir nýjum línum sem koma með 
vorinu,“ segir Sigurður. „Við bjóð-
um gott úrval af flísum og park-
eti af öllum stærðum og gerðum 
en höfum sérhæft okkur í stærri 
flísum og plankaparketi. Í flísun-
um bjóðum við stærðir eins og 60 
x 60 sentimetra, 30 x 60 og 45 x 90 
og þaðan af stærra. Þetta eru allt 
gegnheilar postulínsflísar frá Ít-
alíu sem við flytjum inn frá fyrir-
tækinu Serenissima. Flísarnar má 
nota bæði á gólf og veggi, inni og 
úti. Þær eru frostþolnar svo það 
má þess vegna klæða húsið að 
utan með þessum flísum,“ útskýr-
ir Sigurður og segir ýmsar nýjung-
ar hafa komið í vetur frá Serenis-
sima, meðal annars f lísar með 
marmaraútliti. 

„Travetini-línan er mjög flott 
lína sem hefur gert mikla lukku 

hjá okkur. Þá kom einnig ný lína 
frá þeim í vetur sem heitir Genes-
is, en hún byggir á gráum, brún-
um og grábrúnum litatónum,“ 
útskýrir Sigurður og segir jarðliti 
og náttúrulegt yfirbragð vinsælt í 
gólfefnum í dag. 

„Svartar og hvítar f lísar eru 
á undanhaldi fyrir jarðlitum og 
það sama er uppi á teningnum 

með parketið. Plankaparket er 
það nýjasta í dag og við eigum allt 
upp í 24 sentimetra breiða planka. 
Áferðin er mismunandi en við 
erum meðal annars með svokall-
aða antikáferð, þá eru plankarnir 
höggnir og marðir og með stórum 
kvistum. Einnig er hægt að fá 
planka með minni kvistum. Nú er 
einnig mikið um litað eikarparket 
en eikin tekur vel við lit. Þá eigum 
við hvíttaða planka, brúnlitaða, 
grálitaða og í raun alla litaflóruna. 
Yfirborðið er síðan ýmist lakkað 
eða olíuborið og einnig vaxolíu-
borið,“ segir Sigurður og hvetur 
fólk til að líta við. „Sýningarsalur-
inn okkar er yfir 300 fermetra stór 
og alltaf heitt á könnunni. Stór-
an hluta vörunnar eigum við til á 
lager og afgreiðum strax en pönt-
um annað.“

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.gallerygolf.is

Náttúrulegt yfirbragð á gólfin
Sigurður Vilhelmsson, eigandi verslunarinnar Gallerý Gólf – sem er sérverslun með parket og flísar, segir jarðlitaða tóna í gólfefnum það nýjasta í 
dag. Verslunin sérhæfir sig í stærri stærðum af flísum og plankaparketi og tekur á móti viðskiptavinum með heitt á könnunni.

Sigurður Vilhelmsson, eigandi Gallerý Gólf í Síðumúla 30, segir náttúrulegt yfirbragð vinsælt í dag. MYND/VILHELM

Sýningarsalur Gallerý Gólf þekur 300 fermetra og leggur starfsfólk metnað sinn í persónulega þjónustu. MYND/VILHELM

Svartar og hvítar 
flísar eru á 

undanhaldi fyrir jarð-
litum …
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Fyrirtækið Parki að Dalvegi 10-14 í 
Kópavogi, hefur um árabil lagt metn-
að í að bjóða upp á fjölbreytt og vand-

að úrval gólfefna. Júlíus Hafsteinsson, 
framkvæmdastjóri Parka, var tekinn tali 
og spurður hvaða gerðir gólfefna njóti helst 
vinsælda um þessar mundir.

„Parket með veðruðu yfirbragði hefur 
verið rosalega heitt og er í stóraukinni sókn. 
Við erum að tala um gróft plankaparket, 
hvort heldur dökkt eða ljóst, olíuborið eða 
mattlakkað. Þetta er mestmegnis eik, annað 
hvort lútuð eða reykt og hrjúf viðkomu, jafn-
vel í líkingu við sjóbarinn rekavið,“ upplýs-
ir hann og segir þessa tísku sannkallaðan 
happafeng fyrir þá sem kjósa viðhaldslítil 
gólfefni. „Fólk þarf ekki lengur að hafa nein-
ar áhyggjur af rispum. Þær mega alveg sjást 
og setja bara sinn svip á gólfið.“

Júlíus segir annan kost „veðraðs“ parkets 
að það fari vel bæði í gamaldags og nútíma-
legum húsakynnum. „Hvort sem við erum 
að tala um heimahús, sumarbústaði, versl-
anir eða fyrirtæki,“ bendir hann á og bætir 
við að parketið sé framleitt af hollenska fyr-
irtækinu Solidfloor sem sé leiðandi vöru-
merki í plankaparketi á heimsvísu. „Mjög 
góð reynsla er komin á merkið hér og við 
höfum átt í viðskiptum við fyrirtækið síðan 
árið 2003 eða í ein tíu ár,“ segir hann og 
bendir á að hægt sé að afla sér allra frek-
ari upplýsinga um Solidfloor á heimasíðu 
Parka eða á www.soldifloor.com. 

Þeim sem eru í leit að annars konar gólf-
efni bendir Júlíus á að Parki bjóði yfir 130 
gerðir af plankaparketi í alls konar út-
færslum. Bæði hvað varðar lit og áferð. 
„Parketið fæst olíuborið, burstað og lakkað 
og er þá yfirleitt mattlakkað.“

Veðruð gólfefni vinsæl í dag
Vönduð gólfefni í góðu úrvali eru aðalsmerki verslunarinnnar Parka að Dalvegi 10-14 í Kópavogi. Parki selur að auki öll helstu fylgiefni, þar á meðal 
lím, lökk, olíur og hreinsiefni og leigir út vélar til að endurslípa parket.

Eigendurnir Júlíus Hafsteinsson, Gústaf B. Ólafsson og Hallgeir Pálmason taka vel á móti viðskiptavinum. MYND/GVA

Veðruð plankaparket eru eftirsótt um þessar mundir. Parki selur þau í góðu úrvali.

VISTVÆN HREINSIEFNI
Parki selur yfirborðs- og hreinsiefni fyrir 
viðargólf og parket frá Woca. Fyrirtækið er 
bæði með lút og olíur í mörgum litum, einnig 
viðhaldsefni og sápur. Efnin eru öll vistvæn 
(Vocfree), sem sagt án allra eiturefna.

Þá segir hann Parka líka selja harðpar-
ket í miklu úrvali. „Alveg frá hefðbundnu 
þriggja stafa útliti upp í planka sem eru allt 
að 30 cm á breidd og 220 cm á lengd. Þetta 
er vandað og sterkt efni frá Þýskalandi og 
meðal annars frá fyrirtækinu Krono Orig-
inal(.com) sem er þekkt um allan heim fyrir 
vandaða framleiðslu.“

Loks nefnir Júlíus til sögunnar fjölbreytt 
úrval f lísa á gólf og veggi. „Flísarnar eru 
að fara í sömu átt og parketið. Grófleiki og 
náttúrulegt útlit í fyrirrúmi. Svo eru bæði 
plankarnir og f lísarnar að stækka. Fólk 
velur frekar flísar í stærðinni 60 x 60 held-
ur 30 x 60.“ Bróðurpartinn segir hann vera 
frá Ítalíu, þar á meðal frá hágæðafyrirtæk-
inu Casa Dolce Casa.

„Svo erum við með öll fylgiefni, meðal 
annars lím og fúgu frá Lugato í Þýskalandi.“ 
Nánar á www.parki.is.


