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Kynningarblað
Djúphreinsun
Gólfmottur
Flísar
Parket
Hreinsiefni



30ára 

ábyrgð

BIRGISSON EHF:

SÉRFRÆÐINGAR 
Í GÓLFEFNUM OG HURÐUM
ÁRATUGA ÞEKKING OG REYNSLA. MIKIÐ OG GOTT ÚRVAL.

ÞEKKING OG PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA

Planka 
harðparket
fyrir heimili jafnt
sem hótel
Náttúrulegt og ótrúlega sterkt 
Verð frá 1.990 kr. m²

Casamode 
ÍTÖLSK
HÖNNUN 
eins og hún gerist best

Glæsilegar flísar 
fyrir fagurkera 

BORÐ-

LEGGJANDI

GÆÐI!



PARKET, FLÍSAR OG HURÐIR. GÆÐI Á GÓÐU VERÐI

30ára 

ábyrgð

NÁTTÚRAN
ER HINN 
FULLKOMNI 
HÖNNUÐUR
Kährs parket er gjöf 
náttúrunnar til þín 
og framtíðarinnar.
 

FULLKOM... 
INN RINGO
Sterkar og 
hljóðeinangrandi
innihurðir
Einfaldar í uppsetningu 
- fjölbreytt úrval

A

Tilboð á hvítum 

innihurðum

31.490 kr

Ármúli 8   I   108 Reykjavík  
Sími 516 0600   I   www.birgisson.is
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Land Carpet eru handunnar gólfmottur úr nýsjálenskri ull. Mott-
urnar eru hönnun austuríska arkitektsins Florian Pucher og eru 
einungis framleidd 88 stykki af hverju munstri. Hugmyndina 
að mottunum fékk Pucher þegar hann horfði hugfanginn út um 
glugga flugvélar á landslagið fyrir neðan en hann vinnur munstr-
in í motturnar eftir gervihnattamyndum. Munstrin eru af dæmi-
gerðu landslagi Evrópu þar sem óregluleg skipting túna nýtur sín 
en þráðbeinar línur einkenna tún og akra Bandaríkjanna. Síðan 
eru skörp skil á milli brúntóna lita Afríku og litapallettu túlípana-
akra Hollands. Þá eru motturnar ekki sléttar heldur eru „túnin“ 
misþykk. Land Carpet motturnar hlutu Elle Decoration Inter-
national Design Award árið 2009 sem besta gólfvaran.
Nánar má forvitnast um motturnar á www.florianpucher.com

Tiplað yfir tún og akra
Þráðbeinar línur milli túna og akra í Bandaríkjunum. MYND/FLORIANPUCHER.COM

Brúnir litatónar sléttanna í Afríku.Evrópa eins og Florian Pucher sér hana 
úr lofti.

Gólfefnaval ehf. hóf nýlega 
að bjóða upp á djúphreins-
un viðargólfa með það að 

markmiði að endurvekja fyrra útlit 
þeirra. Djúphreinsikerfið sem er 
notað kemur frá einum virtasta 
lakkframleiðanda heims, sænska 
fyrirtækinu Bona sem hefur starf-
að frá árinu 1919 eða í 93 ár. Gunn-
ar Þór Jóhannesson, framkvæmda-
stjóri Gólfefnavals, segir að parket, 
eins og annað gólfefni, verði fyrir 
mismunandi umgengni. „Mikil 
umferð kallar á talsverð áhrif á við-
argólfið en með reglulegu viðhaldi 
lítum við svo á að hægt sé að end-
urnýja fallegt útlit þess.“ Gunn-
ar segir sænska fyrirtækið eiga sér 
langa sögu á Íslandi, Evrópu og um 
allan heim fyrir umhverfisvæn og 
góð efni.

Þjónusta Gólfefnavals er í senn 
einföld og þægileg. Fyrirtækið leig-
ir út þjálfaðan starfsmann og tæki 
til að djúphreinsa viðargólf sem 
bæði fyrirtæki og heimili geta nýtt 
sér. „Það sem fyrirtækjum finnst já-
kvætt við þessa þjónustu er að ekki 
þarf að rýma vinnusvæðið á meðan 
unnið er. Starfsmaður okkar vinn-
ur verkið á venjulegum vinnutíma 
og lítil truflun er á meðan. Efnin 
eru nánast lyktarlaus og það þarf 

engar stórkostlegar tilfæringar á 
húsgögnum“. Sé þjónustan pöntuð 
í heimahús er vissulega betra, að 
sögn Gunnars, að færa til húsgögn 
en þeir sjái um þá vinnu fyrir við-
skiptavini sína sé þess óskað.

Þjónusta Gólfefnavals er nýj-
ung hérlendis. Gunnar segir marga 
parketeigendur hafa lagt á sig mikla 
vinnu í gegnum tíðina til að reyna 
að ná fram fyrri ljóma viðargólfsins. 
„Með Bona djúphreinsikerfinu fá 
parketeigendur fljótlega, þægilega 
og árangursríka leið til að endur-
vekja fyrra útlit.“ Hann segir að áður 
fyrr hafi parketeigendum verið seld-
ar alls kyns lausnir sem eru öðru-
vísi hugsaðar en þær sem koma frá 
Bona. „Þar sem Bona er lakkfram-
leiðandi vita þeir hversu mikið af 
vatni og sterkum ræstingarefn-
um á að nota á viðargólfin. Þess 
vegna hófu þeir að setja eigin fram-
leiðslu á markað. Eftir að hafa leit-
að til margra sápuframleiðenda sáu 
þeir að sýn þeirra á ræstingar fór 
ekki saman við það sem gerðist hjá 
framleiðendum ræstingarefna sem 
vildu gjarnan selja mikið af efnum 
á meðan stefnan hjá Bona var að 
minnka þau eins og hægt væri.“

Það fer eftir umferð á viðargólf-
um hversu oft þarf að hreinsa þau. 

Flest viðargólf er hægt að 
endurvekja til fyrra útlits
Djúphreinsun viðargólfa endurvekur fyrra útlit þeirra. Gólfefnaval leigir út þjálfaðan mann í verkið ásamt öllum tækjabúnaði. 
Framkvæmdin er í senn einföld og þægileg og hefur lítið rask í för með sér fyrir parketeigendur.

„Með Bona-djúphreinsikerfinu fá parketeigendur fljótlega, þægilega og árangursríka 
leið til að endurvekja fyrra útlit,“ segir Gunnar Þór Jóhannesson, framkvæmdastjóri 
Gólfefnavals ehf. MYND/GVA

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson, tp.: sverrirbs@65.is, s: 512 5432.
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Gunnar segir algengt að fyrirtæki 
og stofnanir láti hreinsa þau einu 
sinni á ári. Yfirleitt dugi að hreinsa 
viðargólf heimila á tveggja til 
þriggja ára fresti. „Ef hins vegar er 
um að ræða olíuborin viðargólf er 
það annað mál. Það þarf að bera á 
viðargólfið reglulega, jafnvel á sex 
mánaða fresti eða einu sinni á ári 
á heimilum. Þá erum við að horfa á 
allt annað yfirborð, olíuborið park-
et kallar á meira viðhald en það er 
vissulega með þennan fallega matta 
djúpa tón sem svo margir sækjast 
eftir. Það sem stendur þó upp úr er 
að flest viðargólf er hægt að endur-
vekja til fyrra útlits, það er öruggt“.

Að lokum bendir Gunnar á að 
Gólfefnaval ehf. bjóði upp á marg-
víslegar lausnir til að viðhalda fal-
legum viðargólfum, til dæmis með 
daglegri notkun réttra hreinsiefna, 
reglulegri djúphreinsun eða þá 
með slípun og endurlökkun gólfa. 
Hægt er að fá tilboð í djúphreins-
un gólfa eða aðrar ráðleggingar um 
viðhald viðargólfa hjá Gólfefnavali 
ehf., Vatnagörðum 14, 104 Reykja-
vík í síma 517-8000 eða með því að 
senda tölvupóst á netfangið sala@
golfefnaval.is. Umboðsaðili á Akur-
eyri er Einir gólfþjónusta, sími: 824-
3923 og 821-3923. 


