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SÓLBEKKIR
& BORÐPLÖTUR

Plastið hagkvæmt Afmælisár
Fanntófell ehf. er eina fyrirtækið á Íslandi sem framleiðir boðplötur úr harðplasti með heilrúnuðum köntum.
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Sólsteinar/S.Helgason fagnar 60 ára
afmæli. Fyrirtækið rekur eigin steinsmiðju og býður fjölbreytt úrval af borðplötum og sólbekkjum.
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Plastið er hagkvæmur kostur
Fanntófell ehf. að Bíldshöfða 12 framleiðir borðplötur, sólbekki, skilrúm, skápahurðir og fleira fyrir arkitekta, hönnuði, verktaka,
innréttingaframleiðendur og einstaklinga, allt eftir óskum hvers og eins. Fanntófell hefur sérhæft sig í að framleiða borðplötur úr
harðplasti með heilrúnuðum köntum og er eina fyrirtækið á Íslandi sem gerir slíkt.

M

i kið vatn hefur runnið til
sjávar síðan Fanntófell
ehf. var stofnað í Reykholti í Borgarfirði árið 1987, fyrir
26 árum. Þá fór framleiðslan fram
í 180 fermetra húsnæði. Fljótlega
óx fyrirtækinu fiskur um hrygg
og stækkaði við sig en í dag fer
starfsemi Fanntófell fram í þúsund fermetra húsnæði á Bíldshöfða 12.
„Við framleiðum borðplötur og
sólbekki fyrir einstaklinga og fyrirtæki ásamt annarri sérsmíði,“
segir Sigurður Bragi Sigurðsson, eigandi og einn stofnenda
Fanntófells, um starfsemi fyrirtækisins. Nokkrar mismunandi
efnisgerðir eru notaðar við framleiðsluna.

bjóðum upp á marga liti og mismunandi borðplötuþykkt. Þá eru
vaskar einnig fáanlegir í sama
efni og í mörgum gerðum. Þeir
eru undirlímdir og mynda því
eina heild með borðplötunni,“
segir Sigurður og bendir á að við
vinnslu RAUVISIO-steinefnisins
verði samskeyti nánast ósýnileg.
„Að sjálfsögðu má sameina
R AU V ISIO-steinefnið öðrum
efnum eins og tré, náttúrusteini og gleri,“ segir Sigurður og
bendir á að RAUVISIO sé tilvalið í eldhús og baðherbergi, skrifstofur og almenningssvæðum, almenna þjónustu, veisluþjónustu
og hótel, á rannsóknarstofum og
heilbrigðisþjónustu.

Hlýlegt límtré
Hagkvæmt harðplast
„Við framleiðum borðplötur úr
hágæða harðplasti frá Arpa, en
Arpa er ítalskt f yrirtæki sem
hefur þróað og framleitt hágæða
harðplast plötur (HPL) frá árinu
1954 og er í dag annar mesti framleiðandi slíks efnis í Evrópu,“
upplýsir Sigurður. Hann bætir við
að Arpa sé að auki mjög lifandi
fyrirtæki í hönnun og bjóði upp á
ótal margar útfærslur og liti.
Fanntófell hefur sérhæft sig í
að framleiða borðplötur úr harðplasti með heilrúnuðum köntum. „Þess má geta að Fanntófell
er eini aðilinn á Íslandi sem framleiðir heilrúnaða kanta,“ segir
Sigurður, en kosti slíkra kanta

RAUVISIO-akrýlsteinn er endingargóður. Þá eru hönnunarmöguleikarnir endalausir.

segir hann vera að þeir dragi
síður til sín raka og óhreinindi.
Sigurður segir plastið mjög vinsælan og hagkvæman kost í borðplötur. „Helstu kostir þess eru að
það er slitsterkt og hefur mikið
hitaþol. Þá dregur það ekki í sig lit
og upplitast ekki.“ Einnig er í boði
frá Arpa gegnheilt plast í ýmsum
þykktum sem Fanntófell vinnur
úr klósettskilrúm, borðplötur og
ýmislegt fleira.

Akrýlsteinn frá Rehau
„Við framleiðum einnig borðplötur úr akrýlsteini frá Rehau,“
segir Sigurður, en Rehau er stórt
og virt þýskt fyrirtæki og yfir sextíu ára gamalt. „Rehau er einn
helsti fjölliðaframleiðandi heims
og býður upp á ýmiss konar vörur
fyrir byggingar-, bíla- og flugvélaiðnaðinn,“ upplýsir Sigurður.
A k r ýlsteinninn frá Rehau
sem Fanntófell smíðar úr kallast

R AU V ISIO. Það er gegnheilt
steinefni úr náttúrulegu steinefni og akrýl-trjákvoða auk litarefna. „Það er slitsterkt og hitaþolið, dregur ekki í sig lit og upplitast ekki, þolir sýru og basískar
lausnir en rispur og skemmdir
má auðveldlega fægja af,“ segir
Sigurður. Hann bendir einnig á
að akrýlsteinninn hafi mikla endingu og að hönnunar möguleikar
hans séu nánast óþrjótandi. „Við

Fanntófell framleiðir einnig úr
límtré sem Sigurður segir að
geti verið bæði stílhreint, lifandi
og hlýlegt. „Olíuborið límtré er
góður kostur í vinnuborði eldhús. Olían er vatnsfráhrindandi
og ver yfirborðið vel. Það tryggir
að límtréð þorni og svigni ekki,“
segir Sigurður en tíð notkun olíu
gerir það að verkum að límtréð
endist í mörg ár. Hann segir olíuborið límtré mun ákjósanlegra
en lakkað. Erfitt sé að gera við
rispur í slíkum plötum en olíuborið límtré sé lítið mál að slípa
upp.
Nánari upplýsingar um starfsemi Fanntófells má finna á
www.fanntofell.is

Frískað upp á með flísum
Lúnar gluggakistur eru lítið fyrir augað. Ef hugmyndaflugið fær að ráða má fríska vel upp á þær með litlum tilkostnaði. Það ættu
flestir að ráða við það að leggja flísar á lítinn flöt en þó er skynsamlegt að leita ráða fagmanns í flísaverslun áður en hafist er handa.

T

iltölulega einfalt er að f lísaleggja
gluggakistuna til að hressa vel upp á
útlitið. Þar sem yfirleitt er um lítinn
flöt að ræða þarf kostnaðurinn ekki að vera
svo mikill. Oft er líka hægt að nota afganga
frá fyrri flísalögnum og jafnvel flísabrot.
Gott er að fá ráðleggingar frá starfsmanni í verslunum sem selja flísar, fúgu og
lím áður en hafist er handa. Mismunandi
aðferðir geta átt við mismunandi undirlag.
Eftirfarandi ráðleggingar eru fengnar af
www.ehow.com um flísalögn á gluggakistu
úr við.
● Pússið yfir gluggakistuna með sandpappír til að hreinsa burt gamla málningu eða lakk.
● Mælið lengd gluggakistunnar og merkið
fyrir miðjunni til að geta reiknað út staðsetningu flísanna.
● Berið flísalím á flötinn með með spaða og
dragið yfir með tenntum spaða svo rendur myndist í límið.
● þrýstið flísunum í límið og notið þar til
gerða krossa á milli ef það á við. Ef notuð
eru óregluleg flísabrot má raða þeim
eftir auganu á flötinn.
● Látið þorna yfir nótt. Fjarlægið krossana.
● Blandið fúgu eftir leiðbeiningum á umbúðunum.
● Berið fúgu yfir flísarnar með gúmmísköfu og þrýstið henni vel niður í raufarnar milli flísa. Hreinsið svo strax yfir
með rökum svampi svo flísarnar verði
skínandi hreinar.

Flísabrot geta komið skemmtilega út.

Litríkar flísar með suðrænum blæ.

Ef um djúpa gluggakistu er að ræða ná munstraðar flísar að njóta sín vel.
Vel má
nota grófar
gólfflísar í
gluggann
sem urðu
afgangs
þegar
gólfið var
lagt.

Leikur með liti umbreytir rýminu.
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Elsa Jensdóttir, s. 512-5427, elsaj@365.is Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Ari Þorleifsson verkstjóri (til hægri) og Ægir Ólafsson verkefnastjóri.
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Konráð Halldór Konráðsson sagar hér granít í borðplötu fyrir eldhús.
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Brot af lager fyrirtækisins.

MYND/VILHELM

Fjölbreytt úrval sólbekkja
og frábær þjónusta
Fyrirtækið Sólsteinar/S.Helgason fagnar 60 ára afmæli í ár. Fyrirtækið rekur eigin steinsmiðju og býður upp á fjölbreytt úrval af
borðplötum og sólbekkjum. Starfsmenn fyrirtækisins búa yfir mikill reynslu og bjóða viðskiptavinum upp á úrvals þjónustu.

S

ólsteinar/S.Helgason er
langstærsta og öf lugasta
steinsmiðja landsins. Fyrir tæk ið framleiðir f jölbrey tt
úrval vara auk þess að reka eigin
verslun með fjölbreyttu vöruúrvali og viðhaldsþjónustu. Sólsteinar/S.Helgason býður upp á
mjög gott úrval af sólbekkjum og
borðplötum fyrir allar tegundir húsa, hvort sem um er að ræða
heimili, fyrirtæki eða opinberar
byggingar. Brjánn Guðjónsson,
framkvæmdastjóri fyrirtækisins,
segir alla sólbekki og borðplötur
frá fyrirtækinu vera úr náttúrusteini. „Bæði borðplöturnar okkar
og sólbekkirnir eru ýmist úr graníti eða marmara auk þess sem við
framleiðum líka sólbekki úr íslensku stuðlabergi sem er virkilega fallegt.“
Granít er að sögn Brjáns harðasta steintegundin sem völ er á
en með faglegri slípun má ná háu
gljástigi. „Þetta er virkilega fallegt
efni sem hentar vel í sólbekki og
auðvitað sérstaklega vel á borðplötur þar sem hægt er að leggja
heita hluti á f lötinn, til dæmis
heit föt beint úr ofninum. Margir litir eru í boði en svartur hefur
lengi verið vinsælasti liturinn. Við
bjóðum einnig upp á steypt efni
úr kvarts-sandi sem hefur svipaða eiginleika og granít en er þó
þéttara í sér. Efnið þarf enga yfirborðsmeðhöndlun og eins og með
granítið geta viðskiptavinir valið
úr 60 litbrigðum. Við erum með
einkaumboð fyrir þetta efni sem
kemur frá ítalska framleiðandanum Stone Italiana sem er fyrsti
framleiðandinn í heiminum til að
vinna úr kvarts-sandi.“

Glæsilegur marmari
Marmari er líka vinsæll enda
þyk ir hann afar tignarleg ur
steinn. Hann hefur verið notaður í gegnum aldirnar í hallir,
kastala og opinberar byggingar.

„Við leggjum mikla áherslu á vönduð og góð vinnubrögð og viljum vera þekkt fyrir það,“ segir Brjánn Guðjónsson framkvæmdastjóri.

„Marmarinn sem við bjóðum upp
á er mjúkur og auðunnin. Vinsælasti liturinn er hvítur með gráum
tóni en hann er þó til í mörgum
litum.“ Að sögn Brjáns er ítalski
marmarinn vinsælasta efnið í
borðplötur hjá fyrirtækinu eins
og víða annars staðar í Evrópu.
„Við seljum ógrynni af honum
sem er ekki skrýtið því þetta er
glæsilegt efni sem sómir sér vel í
hvaða húsi sem er. Þróunin hér á
landi virðist vera sú sama og víðast hvar í Evrópu þar sem hann
nýtur sífellt meiri vinsælda.“ Sólsteinar/S.Helgason sér einnig um
að sérpanta vörur að utan fyrir

viðskiptavini sína ef þær eru ekki
til í versluninni.

Rúmgóð og falleg verslun
Verslun Sólsteina/S.Helgasonar er
á Skemmuvegi 48 í Kópavogi. Þar
geta viðskiptavinir skoðað gott
vöruúrval í fallegu og björtu húsnæði. Starfsmenn fyrirtækisins eru
reynslumiklir og veita viðskiptavinum góð ráð varðandi kaup á sólbekkjum og borðplötum. „Við bjóðum viðskiptavinum að sjálfsögðu
upp á þá þjónustu að mæla fyrir
sólbekkjum og borðplötum heima
hjá þeim. Við göngum frá öllu frá
a-ö og festum vaska eða helluborð

í borðplötuna þar sem við á. Það
er betra að fagmenn taki á verkinu strax í upphafi og sinni þessari
nákvæmnisvinnu svo engin mistök
verði gerð síðar í ferlinu. Allt ferlið tekur viku til tíu daga, frá mælingu og þar til borðplata eða sólbekkur er kominn á réttan stað.“
Viðskiptavinir Sólsteina/S.Helgasonar eru í góðum höndum að sögn
Brjáns enda valinn maður í hverju
rúmi. „Við höfum húsasmiðameistara, steinsmið og fleira gott
fólk á meðal starfsmanna okkar.
Við leggjum mikla áherslu á vönduð og góð vinnubrögð og viljum
vera þekkt fyrir það.“
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Bæði
borðplöturnar
okkar og sólbekkirnir
eru ýmist úr graníti eða
marmara auk þess sem
við framleiðum líka
sólbekki úr íslensku
stuðlabergi sem er
virkilega fallegt.
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HEIÐURSSÆTI FYRIR SÁLINA

FRÆGASTA BORÐIÐ
Eitt frægasta borð landsins þessa
dagana er gamalt eikarborð á
Bessastöðum sem gengur undir
nafninu Jóhann landlausi. Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson,
fundaði með fulltrúum þingflokka
við borðið þegar hann tók ákvörðun
um hvaða flokkur skyldi fá umboð
til stjórnarmyndunar. Borðið er talið
vera um 400 ára gamalt og líklega
mest myndaða borð landsins, en
það er notað þegar ríkisráð fundar á
Bessastöðum og undir myndatökur
þegar nýjar ríkisstjórnir taka við
völdum.
Borðið er í bókhlöðunni á Bessastöðum og hefur verið í notkun í
húsinu allan lýðveldistímann.
Jónas frá Hriflu er talinn eiga
heiðurinn af nafni borðsins, en
það var stöðugt fært til í tíð Sveins
Björnssonar, fyrsta forseta Íslands.
Nafn borðsins vísar í Jóhann landlausa sem varð konungur Englands
árið 1199.

Djúpar gluggakistur eru töfrandi gluggaumbúnaður
og setja fagran svip á heimilið. Háir og breiðir gluggar
með djúpum gluggakistum bjóða upp á heillandi
möguleika þar sem hugmyndaflugið ræður för og
hægt er að fylla þær með mjúkum sessum og púðum.
Þar getur heimilisfólkið notað gluggaútskotið sem
hlýlegt athvarf, hvort sem ætlunin er að fá sér kríu,
lesa góða bók, kíkja í spjaldtölvuna, skrafa saman, yrkja
ljóð, hlusta á eigin hugsanir eða bara njóta útsýnis
og kyrrðar. Lægri glugga með djúpum gluggakistum,
þar sem ekki er hægt að sitja upprétt, er síðan tilvalið
að nýta til kryddjurta- eða blómaræktunar vegna
ríkulegrar birtunnar.

GLÆSILEGAR DANSKAR

INNRÉTTINGAR
Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

ÞOLIR MIKIÐ HNJASK
Granít er stórkornótt tegund af
súru djúpbergi og er harðasta steintegundin sem völ er á. Helstu frumsteindir þess eru kvars og fedspat.
Innan við tíu prósent bergsins eru
dökkar steindir.
Granít getur verið allt frá bleiku yfir
í dökkgrátt og jafnvel svart. Sökum
þéttleika og hörku er það vinsælt
iðnaðargrjót. Meðalþéttleiki þess er
2,75 g/cm3.
Algengt er að nota granít í sólbekki
og borðplötur enda þolir það mikið
hnjask og má meðal annars leggja
frá sér sjóðandi heita hluti beint
á borðið. Með slípun má ná háu
gljástigi sem gerir það einstak lega
fallegt. Litaafbrigðin eru sem fyrr
segir mörg og því auðvelt fyrir hvern
og einn að finna lit sem hentar.
Bergtegundin finnst aðeins á einum
stað á Íslandi, í Slaufrudal í Lónasveit.
Það er ljóst eins og granófýr en
grófara.
Heimild: www.is.wikipedia.org

Myndin er frá granítnámu í Suður-Afríku.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM,
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

Baðherbergi

Góðar hirslur

Innbyggðar uppþvottavélar

Pottaskápar

Allar útfærslur

HREINT OG KLÁRT

Fataskápar

Sérsmíði

Þvottahús

Úrvalið er hjá okkur

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG

ÞITT ER VA
V LIÐ

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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