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Gæði og 
framþróun
Sonax-vörur eru söluhæstu bílhreinsi-
vörur á íslenskum markaði í dag. SÍÐA 2

Vistvæn 
bílaþvottastöð
Bílaþvottastöðin Splass er vistvæn 
bílaþvottastöð sem býður upp á frítt 
WiFi og þægilega biðstofu. SÍÐA 3
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Merki með langa sögu
„Sonax-vörumerkið kom 
fyrst fram árið 1950,“ 
segir Jón Björn Björnsson, 
sölumaður hjá Ásbirni 
Ólafssyni ehf. „Merkið er 
þekkt fyrir mikil gæði og 
framúrstefnulega vöru-
þróun byggða á hátækni-
legum aðferðum. Sonax 
hefur hvað eftir annað 
hlot ið v iðurkenning-
ar fyrir sínar vörur, þar sem 
þær eru valdar bestar í sínum 
flokki meðal neytenda. Einn-
ig hlaut Sonax þann heiður 
árið 2012 að vera valið eitt 
af þeim þýsku vörumerkjum 
sem hlutu stimpilinn „Brand 
of the Century“,“ bætir Jón 
Björn við.

Ekki gleyma bílnum yfir 
vetrartímann
Þó flestir tengi bón og aðrar 
bílhreinsivörur við sumar 
og sól er einnig mikilvægt að 
þrífa bílinn yfir vetrartím-

ann. „Á veturna er lakkið sérlega viðkvæmt 
fyrir ryðskemmdum vegna salts, tjöru og 
annarra umhverfis áhrifa,“ segir Jón Björn. 

„Ein vinsælasta vara Sonax um árabil er 
Hard Wax-hreinsibónið, sem er sérstaklega 
þróað fyrir íslenskar aðstæður. Hard Wax 
er hágljáabón fyrir allar tegundir lakks – 
það má nota á allt frá nýju lakki til veðr-
aðs og slitins lakks. Fyrir utan að dýpka lit 
lakksins og mynda skínandi gljáa, vernd-
ar Hard Wax bílinn gegn áhrifum veðurs, 
salts og annarra umhverfisþátta. Eftir að 

bíllinn hefur verið þveginn 
hreinsar efnið tjörurestar af 
bílnum á auðveldan hátt og 
hrindir frá sér óhreinindum 
og bleytu. Hard Wax hentar 

því sérstaklega vel fyrir bíla í 
vetrar slabbinu á Íslandi.“ 

Fjölbreytt úrval
Vöruúrvalið er mjög fjöl-
breytt og má segja að Sonax 
bjóði upp á allt sem þarf 
fyrir þrif á bílnum. „Sonax 
býður upp á allt frá svömp-
um og klútum, upp í vörur 
fyrir stórnotendur. Ekki má 
gleyma að einnig er til mikið 
úrval vara til að hreinsa bíl-
inn að innan,“ segir Jón 
Björn. „Þar má til dæmis 

nefna Xtreme-vínylhreinsi. Efninu er úðað 
á plast- og vínylhluta farþegarýmisins, og 
dregur fram upprunalega áferð. Það kemur 
líka í veg fyrir myndun stöðurafmagns og 
hrindir því frá sér ryki. Svo skemmir ekki 
fyrir að efnið skilur eftir sig þægilegan og 
frískandi ilm,“ bætir Jón Björn við. 

„Einnig bjóðum við upp á áklæða- og 

 al cantara-hreinsi í Xtreme-línunni. Það 
efni hreinsar léttilega erfið óhreinindi á t.d. 
sætum, áklæðum, hliðarspjöldum og topp-
klæðningum. Auk þess inniheldur varan 
lyktareyðandi efni og eyðir samstundis allri 
óþægilegri lykt.“ 

Vörurnar frá Sonax fást á fjölmörgum út-
sölustöðum um allt land. 

Gæði og framþróun hjá Sonax
Heildverslunin Ásbjörn Ólafsson ehf. hefur um áratugaskeið flutt inn bón- og bílhreinsivörur frá þýska framleiðandanum Sonax. 
Sonax hefur fyrir löngu áunnið sér traust bílaeigenda með því að bjóða upp á hágæða bílhreinsivörur, og eru Sonax-vörur söluhæstu 
bílhreinsivörur á íslenskum markaði í dag.

Vöruúrvalið er mjög fjölbreytt og má segja að Sonax bjóði upp á allt sem þarf fyrir þrif á bílnum.

Ein vinsælasta vara Sonax um árabil 
er Hard Wax-hreinsibónið, sem er 

sérstaklega þróað fyrir íslenskar 
aðstæður.

Jón Björn Björnsson, 
sölumaður hjá 
Ásbirni Ólafssyni 
ehf.

HARD WAX - HREINSAR OG VERNDAR
SONAX Hard Wax er sérstaklega þróað með íslenskar 
aðstæður í huga. Hard Wax ver bílinn gegn áhrifum frá veðri, 
salti g ðrum umhver sþáttum. fnið hreinsar t ru af bílnum 
á auðveldan hátt og hrindir frá sér óhreinindum og bleytu og 
er því k rið í vetrarveðrinu.

SÉRHANNAÐ FYRIR 

ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR
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Við erum með hraða þjónustu og hver 
bíll tekur aðeins um tíu mínútur hjá 
okkur. Við getum tekið við sendi-

bílum og bílum á allt að 46" dekkjum eða 
250 cm á hæð. Svo þarf ekki að panta tíma 
hjá okkur, bara mæta á svæðið,“ segir Vil-
hjálmur Einarsson, eigandi Splass. Hann 
bendir á að hjá Splass sé boðið uppá hand-
þvott með svömpum en engir burstar séu 
notaðir.

Skilvirkt ferli
„Bílarnir keyra inn á færibandi sem er það 
eina sinnar tegundar á landinu. Við byrj-
um á því að tjöruhreinsa bílinn með öflug-
um tjöruhreinsi frá Jákó. Því næst fer bíll-
inn í gegnum háþrýstiþvott. Eftir það er 
sápu sprautað á bílinn og hann handþveg-
inn með svömpum. Sápan er skoluð af og 
bóni sprautað yfir bílinn. Svo á sumrin 
bætum við sérstökum fluguúða sem fjar-
lægir flugur af bílum fljótt og örugglega. 
Þá er komið að því að bíllinn fer í gegnum 
þurrkblásara og loks er hann handþurrk-
aður af starfsmönnum með mjúkum klút-
um og þurrkað úr hurðarfölsum,“ segir 
hann.

Vilhjálmur áréttar að öll efni sem Splass 
notar séu frá SONAX fyrir utan tjöru-
hreinsinn.

Þrif að innan sem utan
Hjá Splass er einnig í boði að láta þrífa bíl-
inn að innan. „Þá eru rúðurnar þrifnar að 
innan, mælaborðið þrifið og bíllinn ryk-
sugaður.

Við erum líka með sérstaka mottu-
þvottavél sem mottunum er skellt í og 
þaðan koma þær hreinar og þurrar, hvort 
sem það eru gúmmí- eða teppamottur. 
Sé valið að þrífa bílinn að innan og utan 
er meðalbið um klukkustund og geta við-
skiptavinir okkar annaðhvort beðið í setu-

stofunni hjá okkur eða skroppið yfir í 
Smáralindina, sem er í göngufæri. Við-
skiptavinurinn fær svo sent SMS-skeyti 
þegar bíllinn er tilbúinn,“ segir Vilhjálmur 
og bendir á að einnig sé boðið upp á hand-
bón meðan beðið er.

Þægileg setustofa
Í setustofu Splass eru alltaf nýjustu tíma-
ritin og einnig er frítt WiFi í húsinu, þann-
ig að fólk getur vafrað á netinu inni í bíln-
um eða á biðstofunni á meðan bíllinn er 
þrifinn.

Viðskiptavinurinn greiðir fyrir þrifin í 
bílalúgu þannig að í raun er óþarfi að stíga 
út úr bílnum. „Við afgreiðum kaffi, café 
latte, espresso og cappuccino í gegnum 
lúguna sem fólk getur drukkið í bílnum 
á meðan það bíður, einnig gos og fleira,“ 
segir Vilhjálmur.

Gott fyrir umhverfið
Splass er vistvæn bílaþvottastöð þar sem 
allt frárennsli frá stöðinni fer í gegnum 
olíu- og sandskilju áður en það fer í frá-
rennsliskerfið.

„Það er miklu umhverfisvænna að koma 
með bílinn til okkar en að þrífa hann 
heima þar sem öll efni, sápa og tjöru-
hreinsir fara beint ofan í frárennslið og út í 
umhverfið. Við höfum svo getað þrifið aft-
anívagna, svo sem fellihýsi, tjaldvagna og 
golfbíla. En verðið á svoleiðis þjónustu er 
alltaf metið á staðnum.“

Vistvæn og glæsileg bílaþvottastöð
Bílaþvottastöðin Splass er vistvæn bílaþvottastöð við hliðina á Smáralind. Stöðin býður upp á frítt WiFi í húsinu auk úrvals góðra 
drykkja á meðan beðið er. Viðskiptavinir geta rölt yfir í Smáralind eða beðið í bílnum á meðan hann er þrifinn.

Splass notar sérstaka mottuþvottavél sem mottunum 
er skellt í og þaðan koma þær hreinar og þurrar, hvort 
sem það eru gúmmí- eða teppamottur. 

Starfsmenn handþurrka bílana með mjúkum klútum.

Splass er til húsa að Hagasmára 2. Viðskiptavinir geta rölt yfir í Smáralind meðan þeir bíða eftir bílnum. Þegar 
bíllinn er klár eru þeir látnir vita með SMS-skilaboðum.

OPNUNARTÍMI
Opið mán.-fös. kl. 9-18
Á laugardögum kl. 10-18
Á sunnudögum kl. 12-18
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LJÓSIN HREIN OG ÖRUGG
Hreinsaðu framljósin á bílnum reglulega öryggisins vegna. Yfirfarðu þau 
í dagsbirtu, bæði þegar kveikt er á þeim og slökkt. Leitaðu eftir rispum og 
sprungum en það gæti þýtt að skipta þyrfti um ljós. 
Vegryk og selta setjast á bæði fram- og afturljós bílsins en renna af við 
yfirferð með vatni og bílasápu og svampi.
Ef plastið er enn matt eftir þvott gæti það verið merki um að efsta lag 
plastsins sé orðið lélegt. Ef plastið er einnig farið að gulna þyrfti verklegri 
yfirferð og nudda ljósin með fægilegi eftir þvott. Ef móða situr innan á 
plastinu gæti þurft að losa ljósið og þurrka.
Einnig er hægt að pússa plastið upp ef komin er gul húð á það með 
mjög fínum sandpappír, 1500 eða 2000. Pússa skal með blautum sand-
pappír og bóna svo yfir með bóni.
Leiðbeiningar er að finna á 
www.wikihow.com

DAGBLÖÐ Á RÚÐURNAR
Stundum getur reynst örðugt að 
ná bílrúðum hreinum og fínum 
þar sem trefjar úr tuskum verða 
eftir á þeim. Ein góð leið til að 
losna við slíkt er að nota dagblöð 
við verkið.
Hægt er að nota venjulegt 
gluggasprey eða blanda eigin 
lög. Til dæmis er hægt að nota 
edik og vatn eða blanda saman 
tveimur bollum af vatni við ¼ 
bolla af ediki og ½ teskeið af upp-
þvottalegi.
Nú má spreyja sápuvatninu á 
gluggana eða dýfa pappírnum 
í það og nudda flötinn í smáum 
hringjum. Í lokin er gott að strjúka 
af glugganum á þverveginn og 
upp og niður þangað til hann er 
skínandi hreinn.

BÍLASALA EYKST Í FYRSTA 
SINN FRÁ ÁRINU 2007
Bílasala í Evrópu jókst í fyrsta 
skipti í fyrra frá árinu 2007. Árið 
2014 var 12.550.771 bíll seldur í 
Evrópu og jókst salan þar með 
um 5,7%. Mest jókst hún á Spáni 
eða um 18% á meðan bílasala í 
Bretlandi jókst um 9,3%. Stærsti 
markaðurinn í Evrópu er Þýska-
land en þar var aukningin 2,9%. 
Aukning var í bílasölu alla 
mánuðina í fyrra miðað við árið 
þar á undan en í lok ársins 2013 
var þó bílasala farin að glæðast 
en hún hafði verið döpur frá því 
í efnahagshruninu 2008. Stærsta 
merkið í Evrópu er Volkswagen en 
með því eru taldar aðrar tegundir 
eins og Audi, Seat, Skoda, Bentley, 
Bugatti, Lamborghini og Porsche 
en samtals varð aukningin 7,2% 
frá árinu 2013. 
Næststærsta merkið er Ford 
en Opel og Vauxhall fylgja því. 
Aukningin var 4,3% frá árinu 
2013. Næstum allir bílaframleið-
endur juku sölu sína árið 2014 og 
litlir jeppar voru vinsælir. Þó voru 
nokkur sem áttu undir högg að 
sækja og má þar nefna Chevrolet, 
Alfa Romeo og Honda. 

BÍLLINN BÓNAÐUR RÉTT
Það er ákveðin kúnst að bóna bíl 
svo vel sé. Hér eru nokkur góð ráð:
● Ekki láta bónið sitja of lengi á 

bílnum, það gæti reynst erfitt 
að nudda það af. 

● Berið bón alltaf á þurran bíl. 
Vatnsdropar geta valdið því 
að bónið verður rákótt og sér-
staklega erfitt að nudda það af.

● Berið bónið á í eins þunnu lagi 
og hægt er. Meiri gljái fæst ekki 
með því að bera þykkt lag á í 
eitt skipti, betra er að gera það 
í tveimur umferðum með mjög 
þunnu lagi í hvort skipti. Athugið 
þó að það þarf að líða ákveðinn 
tími á milli umferðanna. 

● Gott er að nota klút úr micro-
fiber til að bóna bílinn, þá næst 
fallegur gljái á lakkið. 

JEPPADEKK
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