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„Vorið og sumarið nýta margir til að bera á pallinn, skjólveggi og annað timburverk,“ segir Einar Loftsson, málarameistari í málningardeild Byko í Breidd.
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Nú er tíminn til að bera á pallinn
Málningardeild Byko býður upp á gott verð og góða þjónustu. Þrautreyndir starfsmenn veita viðskiptavinum góð ráð um val á efni og
hvernig best sé að bera sig að við þau verkefni sem fyrir liggja. Um þessar mundir huga margir að viðhaldi á pöllum og öðru
timburverki. Byko býður upp á úrval af viðarvörn og réttu tólunum og tækjunum til verksins.

V

orið og sumarið nýta margir til að
bera á pallinn, skjólveggi og annað
timburverk,“ segir Einar Loftsson,
málarameistari í málningadeild Byko í
Breidd. Hann segir mikilvægt að fólk hugi
vel að viðhaldi á pöllum því þannig megi
koma í veg fyrir erfiðar og kostnaðarsamar aðgerðir síðar.
Einar lýsir betur hvernig eigi að bera sig
að. „Ef um er að ræða nýjan pall þarf hann
að þorna í fjórar til sex vikur áður en nokkuð er gert. Þetta er vegna þess að viðurinn
er yfirleitt gagnvarinn sem þýðir að seltupækli er þrýst inn í hann. Pallurinn þarf því
að þorna vel svo seltan fari úr. Eftir þetta er
slípað létt yfir pallinn, hann sópaður og
borinn á hann pallaolía með lit,“ lýsir Einar
og bendir á að liturinn sé mikilvægur enda
verji hann timbrið gegn sólarljósinu.
Pallaolían sem seld er í Byko er Pinotex
frá Sadolin í Danmörku og Kjörvari 12 frá
Málningu. Einar segir reynsluna af þessum
olíum afar góða enda hafi efnin verið lengi
á markaði.
Eftir að borið hefur verið á pallinn í

fyrsta sinn þarf að bera á hann reglulega
einu sinni á ári. „Þá þarf aðeins að þvo pallinn og bera eina umferð á,“ segir Einar en
annað á við þegar pallar eru gamlir og farnir að grána vegna áhrifa frá útfjólubláum
geislum sólarinnar. „Þennan gráma
verður að fjarlægja til að tryggja góða
endingu,“ upplýsir Einar. Það sé gert með
því að bera pallahreinsi á viðinn. „Hann
þarf að liggja á í tiltekinn tíma, yfirleitt
fimmtán til þrjátíu mínútur. Síðan er viðurinn skrúbbaður með stífum skrúbbi og
vatni. Hann er síðan látinn þorna í þrjá
til fjóra daga og loks borið á hann.“
Þjónustan í málningardeildinni er til fyrirmyndar. „Við
erum nokkrir sem höfum
unnið við þetta í fjöldamörg
ár og viðskiptavinir geta stólað á að koma ekki að tómum
kofanum hjá okkur þegar
kemur að ráðleggingum á
vali á málningu eða viðarvörn,“ segir Einar. Hann
bendir einnig á að verðið á

viðarvörn og annarri málningu hjá
Byko sé afar gott. „Við erum í mörgum tilfellum ódýrastir á markaðnum og leggjum metnað okkar í að
vera með gott verð og góða þjónustu.“
Nánari upplýsingar um Byko
má finna á www.byko.is
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Sumarið er tíminn til að mála
Flügger rekur keðju málningarverslana hér á landi. Þar er mikil vörubreidd og rík áhersla lögð á faglega þjónustu. Verslun Flügger á
Stórhöfða 44 er opin frá sjö til sjö, sjö daga vikunnar. Þannig er komið til móts við þarfir viðskiptavina og hefur það mælst mjög vel fyrir.

F

lügger er með keðju eigin
verslana á Íslandi og eru
þær sex talsins. Tvær eru í
Reykjavík, ein í Hafnarfirði, ein
í Keflavík, ein á Selfossi og ein á
Akureyri. Auk þess er Flügger í
samstarfi við fjölmargar verslanir á þessu sviði. „Verslanir Flügger
eru fagverslanir með málningu
og málningarvörur og leggjum
við ríka áherslu á það. Hjá okkur
starfa málarar, málarameistarar
og fólk með sérþekkingu á þessum vörum. Við viljum fyrst og
fremst tryggja fagmennsku enda
eru viðskiptavinir okkar aðallega
úr faggeiranum. Almenningur er
þó líka í viðskiptum við okkur og
stendur sama þjónustan til boða
fyrir alla,“ segir framkvæmdastjórinn Vigfús Gunnar Gíslason.
Flügger er málningarkeðja sem
starfar á öllum norðurlöndum og
víðar og rekur yfir fimm hundruð verslanir. „Bakland okkar er
því gríðarlega sterkt og ytra koma
tugir tæknimanna og efnaverkfræðinga að framleiðslunni sem
gerir það að verkum að við getum
boðið upp á mikla vörubreidd,“
segir Vigfús. Hann segir því ekki
skipta máli hvort ætlunin sé að
mála járn, tré, stein, malbik eða
gras. „Við eigum allt sem til þarf
og þjónustum alla hópa. Sumir

Flügger opnaði nýja og endurbætta
verslun að Stórhöfða 44. Verslunin er opin
frá sjö til sjö, sjö daga vikunnar.

vilja til að mynda kaupa ódýrt en
aðrir aðeins bestu gæði og erum
við með alla flóruna Flügger byggir að hluta á gömlu málningarverksmiðjunni Hörpu Sjöfn sem
margir muna eflaust eftir. „Við
erum enn að selja og framleiða
málningu sem er þróuð og byggð
á íslensku hugviti fyrir íslenskar
aðstæður eins og málningin frá
Hörpu Sjöfn og heldur hún ljómandi vel velli.“
Í fyrra var verslunin að Stórhöfða 44 endurbyggð og opnaði fimm hundruð fermetra sérverslun með málningu síðastliðið sumar. „Þar er meðal annars
svokallað „drive in“ þar sem viðskiptavinirnir geta fengið vöruna
beint í bílinn. Þar er sömuleiðis ýmiss konar aðstaða fyrir viðskiptavini og má þar nefna þvottaaðstöðu fyrir verkfæri, málningarsprautur, pensla og rúllur.

Vigfús Gunnar Gíslason, framkvæmdastjóri Flügger á Íslandi, segir mikið um að fólk komi bæði fyrir og eftir vinnu til að kaupa
málningu og annað því tengt.

Fólk getur því sett óhrein málningarverkfæri í poka og þvegið
hjá okkur. Þá erum við með iðnaðarþvottavél til að þvo málningargalla kjósi viðskiptavinir
það. Eins bjóðum við til leigu litlar geymslur sem henta til dæmis
þeim sem þurfa að geyma verkfæri
um tiltekin tíma, upplýsir Vigfús.

Að Stórhöfða er einnig mötuneyti
fyrir viðskiptavini. „Það er opið
öllum en mælist sérstaklega vel
fyrir hjá málurum sem fá sér bita
um leið og þeir sækja vörur.“
Samhliða opnun nýju verslunarinnar var afgreiðslutímanum breytt og nú er opið sjö daga
vikunnar frá sjö til sjö. „Við köll-
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um þetta seven, seven, seven og
var ekki vanþörf á þessari breytingu enda mikið um að fólk komi
bæði fyrir og eftir vinnu.“ Vigfús
segir sumarið sannarlega tímann
þegar kemur að málningu. Salan
hjá okkur þrefaldast á þessum árstíma enda flestir sem mála í maí,
júní, júlí og ágúst.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sigrún Kristinsdóttir, sigrunk@365.is, s. 512-5455 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Húseigendur
Að versla við okkar
félagsmenn tryggir þér
hámarksgæði
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Málarameistarafélagið
www.malarar.is

HarpaSjöfn
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Fækkar fötum

HarpaSjöfn
Aðeins í

HarpaSjöfn er komin aftur, endurbætt og sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Hún þekur vel, sem þýðir færri umferðir
og minna magn af málningu. Með Polytex innimálningu og Útitex útimálningu getur þú verið viss um að fækka fötum.

Fyrir húsið og garðinn
Frábærrt verð á
stál- og
g pllastþakrennum
m. Sjá
DEKA PRO þakmálning, 10 lítrar
DEKAPRO
PPR
RO útimálning,
útim
út
máállnniinngg
10 lítrar (A stofn)

verðlistaa á
www.mu
urbu
udin.is

ODEN þekjandi
viðarvörn. 1 líter

10.995,-

1.895,Sterkar hjólbörur 100 lítra

11.900,-

FYRIR

FULLO

RÐNA
Strákústur
30cm breiður

ODEN EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd efni. 2,7 lítrar

Tréolía 3O, 3 lítrar á pallinn
og annað tréverk

695

2.690,- 4.490,-

Malarhrífa verð frá

CLA-403p
Fjölnota trappa
stigi/pallur 4x3 þrep

með palli: 15.690,-

A4 ogg A2 ryðfríar
y
skrúfur. Mikið úrval

HLLA--205
H
Állttrrapppa 5 þrep, tvöföld
Á

Garðkarfa 25L

.490,-

4 þr
þrep
epa 5.490,6 þr
þreppa 7.690,7

GAH þýskir
byggingarvinklar.
Mikið úrval

990
LLLA-211
LL
A
PPRO álstigi/trappa
2x11 þrep
3,11-5,34 m

WZ-9008
Hekk klippur 8”

1.690
MIKIÐ ÚRVAL AF

RISAPOTTUM

1.390
39

1.3
390
WZ-9019
Greinaklippur

1.490
Reykjavík

Kletthálsi 7

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18

Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri

Furuvöllum 15

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29

WZ-9006
WZ
9006 Greinaklippur

690

2012

– Afslátt eða gott verð?

Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

