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Hlýir sokkar og vettlingar góðar gjafir
Sóley Rut Jóhannsdóttir hefur alltaf haft mikinn áhuga á smíðum og er núna á námssamningi hjá litlu trésmíðafyrirtæki. Hún starfar við
alls kyns húsasmíðar og hefur auk þess stundað nám í húsgagnasmíði. Sóley Rut lagfærir það sem þarf að gera við og smíðar nýtt.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

Sóley Rut segist alltaf hafa verið
frekar handóð. „Mér finnst gott
að geta gert hlutina sjálf. Ég eyddi
mörgum sumrum sem barn í bústað hjá ömmu og afa í Grímsnesi
og þau voru bæði dugleg að dytta
að húsinu. Ég fékk að saga og negla
eins og mig lysti eða allt þar til ég
sagaði í löppina á mér, fannst það
samt ekkert mál og hélt áfram að
saga og negla fram á kvöld þrátt
fyrir mótmæli frá ömmu og er í
dag með skemmtilegt ör eftir tennurnar á söginni á sköflungnum til
minningar. Einnig fékk ég að fara
á smíðavöllinn í Austurbæjarskóla
eitt sumarið,“ segir Sóley Rut þegar
hún er spurð um þennan áhuga.
Sóley Rut er að læra smíðar hjá fyrirtæki sem heitir Trésmiðja Haraldar. „Við vinnum við
alls konar húsasmíðar. „Kosturinn við það að vera á fámennum á
vinnustað er að ég fæ að prófa að
gera allt og strákarnir eru ekkert
að hlífa mér vegna kyns. Þeir sjá
til þess að ég reyni allt og í langflestum tilfellum er ég fullfær um
að spjara mig. Ég þarf helst aðstoð þegar það hamlar mér að vera
styttri og léttari en þeir,“ segir hún.

Gefur gömlum hlutum nýtt líf
Þegar Sóley er spurð hvaða hluti
sé nauðsynlegt að eiga heima til
að geta gert við eða lagfært, er
hún fljót til svars. „Trélím og
málningarteip kemur manni ansi
langt. Almenna „hús-settið“, s.s.
skrúfjárn, hamar og töng er líka
gott að eiga. Ég hef meðal annars smíðað lítinn baðskáp, grannan standandi skáp með skúffu
og hurð, ruggustól í anda Ole
Wansherog stækkanlegt snyrtiborð á hjólum sem ég hannaði
sjálf sem lokaverkefni mitt í húsgagnasmíði. Það að smíða hlutina
frá grunni, teikna þá upp, ákveða
mál, velja efni og dunda við að
skapa eitthvað nýtt er líklega það
skemmtilegasta sem ég geri. Það
er samt líka skemmtilegt að gera
upp hluti því það er oft svo lítið
sem þarf til þess að gefa hlutum
nýtt líf. Smá húsgagnahreinsir
og lituð viðarolía eða viðarfyllir og lakk getur gert gæfumuninn. Að láta loksins verða af því
að taka „ónýta“ stólinn í sundur,
hreinsa út gamla límið og líma
aftur og jafnvel endurbólstra setuna er minna mál en maður heldur. Ég er hálfgerður „púristi“ og
er frekar illa við húsgögn sem
eru bara máluð í hvítum háglans
þegar hægt er að meðhöndla spón
og heilvið á margan ótrúlega fal-

verkfærum í vinnunni og hef því
ekki þurft að fylla litlu leiguíbúðina mína af verkfærum,“ segir
hún og hlær en bætir síðan við:
„Hins vegar þegar ég hugsa um
framtíðina sé ég samt fyrst og
fremst fyrir mér stóran bílskúr
fullan af öllum mögulegum verkfærum og vélum.“

Hvaða hlut notar þú mest?

Sóley Rut er að læra húsasmíði og er á
námssamningi hjá Trésmiðju Haraldar.

Sóley fór fyrst í húsgagnasmíði og á þessari mynd er ruggustóll í vinnslu hjá henni.

legan hátt. Hver hlutur úr viði
er einstakur og að mínu mati er
synd að fela einkenni hans undir
þykku lagi af málningu nema vera
búinn að kynna sér aðra möguleika fyrst,“ segir Sóley Rut.
Hún segist halda mikið upp
á körfustól sem hún á úr Pier.
„Hann er fallegur og tímalaus í
hönnun og er ótrúlega þægilegur
en sethúsgögn finnst mér glötuð
ef þau eru ekki þægileg, þá frekar
sit ég á gólfinu. Einnig á ég fallegan danskan hægindastól sem ég

fékk í Góða hirðinum en ég stefni
á að endurbólstra hann sjálf við
tækifæri.“

Langar í skrúfvél
Það eru líklega ekki margar
konur sem biðja um jólagjöf eins
og Sóley. „Mig langar mikið í létta
en sæmilega öfluga skrúfvél, held
að það sé efst á óskalistanum. Hef
augastað á tveimur frá sitthvoru
fyrirtækinu en hef ekki alveg
gert upp hug minn enn þá,“ segir
hún. „Ég hef afnot af öllum helstu

„Veit nú ekki hvað það heitir réttu
nafni, hef heyrt það kallað lítið
klaufjárn eða pólskan lykil. Það
smellpassar í vasa og má nota
til að lyfta upp plötum, ná undir
naglahausa/skrúfuhausa og þess
háttar, það er eiginlega hægt að
pota því hvar sem þarf að komast
að og er án efa mest notaða verkfæri sem ég hef notað.“
En hvað finnst henni að ætti að
vera jólagjöf fagmannsins?
„Góðir sokkar og hanskar. Íslenskir smiðir vinna úti í öllum
veðrum allt árið um kring og því
mikilvægt að vera í hlýjum og
góðum sokkum. Kaldar tær og
kaldir puttar eru algjör óþarfa
leiðindi, ég komst að því í fyrravetur. Mæli einnig með ullarleppum í skóna, það virkar vel
fyrir mig. Svo eru til dæmis litlir handheflar, nýir blýantar, góð
sporjárn og vasabækur hagnýtar
gjafir.“
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Ábyrgðarmaður
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Hvert verkfæri á sinn vísa stað
Sigurjón P. Stefánsson á vel skipulagðan bílskúr sem sumir staðhæfa að sé svo snyrtilegur að þar megi framkvæma skurðaðgerðir.
Sigurjón slær á slíkar yfirlýsingar en viðurkennir að hann eigi ógrynni af verkfærum til ýmissa verka. Þá eigi hvert verkfæri sinn stað.
Sólveig
Gísladóttir
solveig@365.is

Sigurjón, sem er sölustjóri Vinnuvéla, segir áhugann á verkfærum, vélum og smíði hafa vaknað
snemma. „Pabbi var mikið í útgerð á vörubílum og vélum og ég
ólst því upp í kringum tól og tæki.
Raunar svo mikið að ökukennaranum fannst ég grunsamlega góður
að keyra þegar ég fór í fyrsta ökutímann,“ segir Sigurjón glettinn en
hann eignaðist sitt fyrsta mótorhjól sextán ára. „Það var Kawasaki
5 með tvígengisvél.“ Mótorhjólinu
fylgdu síðan, eins og vill verða,
bæði viðgerðir og vélagrúsk.
„Ég hef alltaf viljað eiga góð
verkfæri og keypti mér þau
snemma. „Í fyrstu ferðinni sem ég
fór til útlanda, sextán ára gamall,
keypti ég fyrstu verkfærin, borvél
og ýmsa lykla.“

Sex mótorhjól í skúrnum
Mótorhjólaáhuginn hefur síst
minnkað með árunum en Sigurjón og kona hans eiga samtals sex
hjól í bílskúrnum. Fimm af gerðinni Kawasaki og eina Hondu.
„Við notum þau mikið og ferðumst
innanlands og utan.“
Sigurjón segist kaupa sér flest
sín verkfæri sjálfur. Sum hafi
hann þó fengið að gjöf frá börnum
sínum í gegnum tíðina.
En hvað á hann mörg verkfæri?
„Meinarðu í kílóavís eða stykkjatali?“ spyr hann glettinn, greinilega ekki með fjöldann á hreinu.
Hann segist þó eiga mjög mikið af
verkfærum til allra verka.
Hann segist einnig alla tíð hafa
haft mikinn áhuga á smíði. „Ég
smíða mikið, og við hjónin bæði.
Hún gefur mér ekki tommu eftir
í því,“ upplýsir Sigurjón og tekur
sem dæmi að þau hjónin hafi að
mestu smíðað húsið þeirra sjálf,
bæði innan og utan. „Síðasta
sumar hentum við svo stórum
hluta úr lóðinni hjá okkur og smíð-

uðum risaverönd í staðinn og girtum hana alla af. Það gerðum við
bara tvö á kvöldin og um helgar
með vinnu.“

Gott skipulag
Bílskúr Sigurjóns er þaulskipulagður. „Ég vandist á þetta ungur,
þegar ég var vélstjóri í nokkur ár.
Það er mikið skipulag í vélarúmum á skipum. Þar á hvert verkfæri sinn sess í hillu eða skáp enda
margir sem þurfa að nota verkfærin og menn þurfa að geta gengið að
þeim á vísum stað. Ég hef tileinkað mér þennan kæk og fært yfir í
skúrinn hjá mér. Hér á hvert verkfæri sinn krók, nagla eða hillu,“
segir Sigurjón sem smíðaði auðvitað sjálfur allt skipulagið.
Sigurjón segist dvelja í skúrnum
í törnum. „Stundum hef ég tekið
eldgömul mótorhjól og rifið þau í
frumeindir og gert þau eins og ný.
Þá er maður heilu og hálfu dagana
í skúrnum.“

Langar í rennibekk
En á hann sér uppáhaldsverkfæri?
„Mér þykir vænst um verkfærin
sem ég handsmíðaði þegar ég var
í Vélskólanum á sínum tíma. Þetta
eru hamarshaus og fleira sem ég
á enn í dag.“
Sigurjón segist annars helst
kjósa að eiga vönduð verkfæri
fremur en ódýr. „Svo vel ég líka
verkfæri eftir verkum. Ef ég er
í mikilli óþverravinnu nota ég
ákveðin verkfæri, en spariverkfæri í fínni vinnu.“ En hvað notar
hann mest? „Líklega lykla og
skrúfjárn.“
Sigurjón segist fremur íhaldssamur á að lána verkfærin sín.
„Það er dálítið algengt að fá
lánað og gleyma að skila. Ég
reyni því að halda verkfærunum
heima við.“
En er eitthvað sem vantar í
safnið? „Mig hefur alltaf dreymt
um að eiga lítinn rennibekk. Ég
læt það kannski rætast einhvern
tíma.“

Sigurjón á afar vel skipulagðan bílskúr enda á hann fjöldann allan af verkfærum sem þarf að koma vel fyrir.

Sigurjón hannaði og smíðaði sjálfur veggina sem verkfærin eru hengd á.

Myndir /Ernir

Verkfærin sem Sigurjón handsmíðaði.

Tímalausar gjafir undir jólatrénu
Góð verkfæri eru tímalausar gjafir sem henta frábærlega í jólapakkann fyrir fagfólk jafnt sem grúskarann heima fyrir.
Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla býður upp á gott úrval verkfæra frá mörgum þekktum vörumerkjum á góðu verði.
Í Rafvörumarkaðinum við Fellsmúla er mikið úrval af verkfærum af ýmsum stærðum og gerðum
til notkunar í öllum mögulegum tilgangi fyrir bæði heimili og fyrirtæki. Á meðal þekktra vörumerkja
sem verslunin selur má nefna Stanley, Yato, Lund, Powerup, Kingstorm
og Sthor. „Við höfum verið að taka
inn nokkuð af nýjum vörum í stærri
kantinum undanfarið,“ segir Ingvar
Árni Óskarsson, starfsmaður Rafvörumarkaðarins, og bætir við að
þar megi helst nefna stórar læstar
verkfærakistur, sverðsagir, iðnaðarbrotvélar til að brjóta steypu og
ýmislegt fleira, og LED-kastara.
„Allt eru þetta alvöru verkfæri
fyrir alvöru iðnaðarmenn, fagfólk
jafnt sem grúskara heima fyrir.“

Vörur í jólapakkann
Sigurður Davíð Skúlason stendur einnig vaktina í Fellsmúlanum
með Ingvari. „Hjá okkur er fullt
af vörum sem gætu hentað í jólapakkana fyrir fagmennina því úrvalið er mikið,“ segir hann. Borvélar og skrúfvélar þykja klassískar til gjafa enda verkfæri sem
þarf á hverju heimili að sögn Sig-

urðar Davíðs. Einnig nefnir hann
fjölnota sög, flísasög, brotvélar og
upphengjanleg ljós sem er hægt að
tengja í USB. Sigurður Davíð nefnir réttilega að ekki eru öll verkfæri
til stórra verka. „Á meðal verkfæranna okkar er gott úrval af minni
verkfærum í smærri viðfangsefni
og ekki síður í föndurvinnuna heima
fyrir. Þar má m.a. nefna stingsög,
föndurslípisett og ýmis handverkfæri. Ekki má gleyma LED-vasaljósum af ýmsum stærðum.“

Gæðavörur á góðu verði
Báðum finnst þeim auðvitað algjör
toppur að fá nýja og góða græju í
jólapakkanum. „Verkfæri eru tímalausar gjafir sem endast lengi og
gagnast alltaf vel. Verkfærin hjá
okkur í Rafvörumarkaðinum eru
frá gæðaframleiðendum og eru á
góðu verði. Það er svo sannarlega
hægt að gera kostakaup hjá okkur
í Rafvörumarkaðinum.“
Rafvörumarkaðurinn er til húsa
við Fellsmúla í Reykjavík. Opið er
virka daga frá 9-18, laugardaga frá
10-16 og sunnudaga frá 12-16. Nánari upplýsingar á Facebook undir
Rafvörumarkaðurinn.

Sigurður Davíð Skúlason (t.v.) og Ingvar Árni Óskarsson standa vaktina í Rafvörumarkaðinum í Fellsmúla. MYND/ANTON BRINK

Jólagjöf Hágæða
fagmannsins
er hágæða
vinnuföt
frá Snickers
vinnuföt
í miklu
úrvali

Dunderdon

Hágæða vinnuföt í miklu úrvali

Dunderdon

Mikið úrval af
kraftmiklum
handverkfærum
Öryggisvörur

Tæki og múrfestingar

Vinnuskór • Heyrnahlífar • Öndunargrímur
Vinnuvettlingar • Eyrnatappar • Gleraugu
Hjálmar • Fallvarnarbúnaður

HAGI ehf •

Stórhöfða 37

•

Lasermælar • Höggborvélar • Skurðar-/Slípivélar
Demantsbor-/skurðarvélar • Batterísvélar
Skot-/Gasbyssur • Brunaþéttiefni
Skrúfvélar • Múrfestingar • Byggingafrauð

110 Reykjavík

• S: 414-3700 • hagi@hagi.is

Öryggisvörur

Tæki og múrfestingar

Vinnuskór • Heyrnahlífar • Öndunargrímur
Vinnuvettlingar • Eyrnatappar • Gleraugu
Hjálmar • Fallvarnarbúnaður

HAGI ehf •

Stórhöfða 37

•

Lasermælar • Höggborvélar • Skurðar-/Slípivélar
Demantsbor-/skurðarvélar • Batterísvélar
Skot-/Gasbyssur • Brunaþéttiefni
Skrúfvélar • Múrfestingar • Byggingafrauð

110 Reykjavík

• S: 414-3700 • hagi@hagi.is

6

jólagjöf fagmannsins Kynningarblað
30. nóvember 2016

„Á þessum tæplega áratug eru pennarnir sjálfsagt orðnir nokkuð hundruð en ég hef í
raun enga tölu á þeim,“ segir Finnbogi Unnsteinn Gunnlaugsson, handverksmaður frá
Grindavík.

Mikil vinna er á bak við hvern penna.

Engir tveir eins

vél, fékk ég í jólagjöf fyrir mörgum árum en hann hentaði frekar
í smærri verkefni.“

Enga tölu á fjölda

Finnbogi Unnsteinn eyðir stærstum hluta frítíma síns í bílskúrnum heima í
Grindavík. Þar býr hann til fallega penna úr ólíkum viðartegundum og dýrahornum.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Gri ndví ki nguri nn F i nnbogi
Unnsteinn Gunnlaugsson hefur
undan
f arinn áratug átt sér
skemmtilegt áhugamál í bílskúrnum. Hann smíðar skefti fyrir
penna úr ýmsum viðartegundum
sem vakið hafa nokkra athygli á
handverkshátíðum og í skúrnum
heima þar sem gestir og gangandi
geta komið og skoðað úrvalið.
Sjálfur hefur hann starfað við
ýmislegt um ævina, t.d. sem vöruog flutningabílstjóri, verslunarmaður í byggingavöruverslun og
við smíðar. „Ég hef hins vegar
alltaf haft mikinn áhuga á verkfærum og vélum. Fyrsta rennibekkinn, sem var tengdur við bor-

Úrvalið er mikið hjá Finnboga og fjölbreytnin er mikil.

Mér tekst nú
reglulega að
selja einn og
einn penna. Það
skiptir mig þó
minna máli því
gleðin sem ég
fæ út úr því að
búa þá til
skiptir öllu
máli.
Finnbogi Unnsteinn
Gunnlaugsson

Smátt og smátt jókst áhugi Finnboga og verkefnin urðu stærri og
metnaðarfyllri. „Fyrir tæpum
tíu árum keypti ég mér gamlan
og stærri rennibekk sem er mjög
góður. Hann er frá NOVA og með
honum fylgdu hlutir í pennarennsli. Og þá byrjuðu hlutirnir
að gerast fyrir alvöru og áhugamálið um leið að verða miklu
skemmtilegra enda eyði ég talsverðum tíma úti í bílskúr þar sem
ég hef komið mér upp ágætri aðstöðu.“
Finnbogi er sjaldnast búinn að
ákveða fyrirfram hvernig endanleg afurð mun líta út. Hugmyndin
fæðist iðulega þegar hann byrjar
að verka viðinn. „Það tekur tíma
að fá réttan við í hús. Síðan þarf
að þurrka hann svo hann nái réttu
rakastigi. Ég saga viðinn niður og
passa vel upp á að hann springi
ekki og eyðileggist í þurrkinum.
Viðinn þarf nefnilega að verka
ansi lengi svo hann sé í lagi því

ef það er smá raki eftir í honum
myndast sprungur og þá rifnar hann. Ég nota ýmsar viðar
tegundir, bæði íslenskar og erlendar, og einnig ýmis horn, t.d.
hreindýra- og buffalóhorn. Fyrir
vikið eru engir tveir pennar eins.
Á þessum tæplega áratug eru
pennarnir sjálfsagt orðnir nokkuð hundruð en ég hef í raun enga
tölu á þeim.“

Vekja athygli
Hann segist ekki hafa verið sérlega duglegur að koma sjálfum
sér á framfæri. Stöku sinnum
hafi hann kynnt pennana á handverksmörkuðum og sett inn myndir á Facebook-síðu sína. „Um síðustu helgi var ég t.d. á handverksmarkaði í Keflavík. Pennarnir
vekja alltaf athygli og mér tekst
nú reglulega að selja einn og
einn penna. Það skiptir mig þó
minna máli því gleðin sem ég fæ
út úr því að búa þá til skiptir öllu
máli. Það sem er síðan helst fram
undan hjá mér er að halda áfram
að gera betri, fjölbreyttari og fallegri penna sem vonandi eiga eftir
að vekja lukku eins og þeir eldri.“

Öll helstu verkfærin á einum stað
Verkfærasalan er leiðandi fyrirtæki á Íslandi í sölu og þjónustu á verkfærum og áhöldum fyrir fagmenn.
Verkfærasalan var stofnuð árið
1997 og hefur alla tíð verið á
sama stað, í Síðumúla 11. Í nóvember var opnuð ný verslun í Dalshrauni 13 í Hafnarfirði og að sögn
Marteins Guðbergs Þorlákssonar,
sem sér um innkaup og markaðsmál, verður það til þess að þjónusta við viðskiptavini Verkfærasölunnar eykst enn meir. „Fyrirtækið vill vera leiðandi í að bjóða
fjölbreytt vöruúrval frá traustum
og viðurkenndum framleiðendum
og hjá Verkfærasölunni fæst mikið
af verkfærum fyrir fagmenn. Þar
má helst nefna verkfærin frá Milwaukee sem hefur verið brautryðjandi á sínu sviði.“
Milwaukee býður upp á stærstu
línuna í rafhlöðuverkfærum, yfir
áttatíu vélar sem ganga fyrir
sömu rafhlöðunni í 18 volta og
yfir sextíu vélar í 12 volta línunni.
„Meðal nýjunga frá Milwaukee
eru 6Ah og 9Ah rafhlöður og Bluetooth-tenging við nýjustu vélarnar sem kallast ONE-KEY. ONEKEY appið gerir notanda kleift að
halda utan um allar vélar á vinnustöðum. Hver vél er skráð í kerfið,

Fyrirtækið vill vera
leiðandi í að bjóða fjölbreytt vöruúrval frá
traustum og viðurkenndum framleiðendum og
hjá Verkfærasölunni
fæst mikið af verkfærum
fyrir fagmenn.

Benedikt og félagar hjá Verkfærasölunni eru alltaf tilbúnir til að veita viðskiptavinum faglega ráðgjöf við val á verkfærum og áhöldum. MYND/GVA

hægt er að uppfæra kaupdag fyrir
ábyrgð með því að skanna inn
kvittun, skrá í hvaða verki vélin
er, staðsetja vélina, skrá týndar vélar í kerfið og læsa stolnum
vélum. Appið er bæði fyrir iOS og
Android,“útskýrir Marteinn.
Hann nefnir líka að í ONE-KEY
appinu sjáist notkun á hverri vél
fyrir sig og þannig sé möguleiki á
að breyta stillingum eins og snúningshraða og átaki á borvélum,
bankvélum og herslulyklum og

fylgjast með stillingum á pressvélum fyrir vatnsfittings og kapalskó.
Það henti til dæmis vel fyrir sjálf
snittaðar skrúfur þar sem hægt er
að stilla á réttan hraða og afl.
„Svo erum við með Ryobi-verkfæri í miklu úrvali sem hafa sannað sig sem verkfæri fyrir þá sem
vilja gera meira fyrir minna. Þar
getur þú keyrt yfir fimmtíu vélar
á sömu rafhlöðunni, allt frá borvél
til sláttuvélar.“
Hjá Verkfærasölunni má einnig finna mikið af verkfærum og
tækjum frá öðrum framleiðendum, jafnt til heimilisnota sem fyrir
fagmanninn. Allt eftir þörfum
hvers og eins. Má þar nefna handverkfæri frá Bessey, Wera, Hultafors, Gedore og Knipex, rafsuðuvörur frá Telwin og loftpressur
frá Fini. „Við erum líka með mikið
af aukahlutum fyrir þau verkfæri
sem eru í sölu hjá okkur og má þar
nefna sagarblöð, bora, slípivörur
og festingarvörur,“ segir Marteinn
og bætir við að tekið sé vel á móti
öllum í Verkfærasölunni og fagleg
ráðgjöf veitt við val á verkfærum
og áhöldum.

ïϐ×Ú


Tilboð
Tilboð

14.990
Áður 19.990.-

Slípirokkur AG 10 E
Stærð mótors 1000W og
125mm skífa.
MW 4933451220

64.900
Áður 79.900.-

Borvél og herslulykill 18V M18 BPP2G-402B
Nett 18V hleðsluborvél með höggi,
átak 50Nm og herslulykill 1/2" 240Nm.
2 x 4.0Ah rafhlöður, hleðslutæki og peysa fylgja.
MW 4933459037

Tilboð
Tilboð

13.990

45.990

Áður 16.990.-

Áður 59.990.-

Borvél M12 + hátalari
Kolalaus m/höggi, átak 44Nm,
13mm patróna. 4,0 Ah og
2,0Ah rafhlöður. Bluetooth hátalari fylgir.
MW 4933451121

Topplyklasett 1/4" 26stk
Topplyklasett 1/4", toppar 5,5-13mm.
Fíntent skrall með snúanlegum haus.
Langir bitar í helstu stærðum.
WERA er þýsk gæðavara.
WERA 051045

Tilboð
Tilboð

6.490
Áður 8.990.-

Skrúfjárnasett Kraftform Kompakt VDE
Vandað skrúfjárnasett frá WERA.
Stærðir: PH 1, PH 2, Mínus 2,5mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,5mm
WERA 003470

4.990
Áður 7.990.-

Topplyklasett 1/4" 46stk
Sterkt topplyklasett 1/4".
Toppar, djúpir toppar, skrall, bitar
framlengingar, átaksskaft og liður. 46 stk.
RT MS246-1

Tilboð
Tilboð

39.990
Áður 44.900.-

Verkfæraskápur 6 skúffur
Flottur verkfæraskápur
með sterkum brautum.
TJ TBR3006-X

10.990
Áður 16.900.-

Topplyklasett 1/2" 10-36mm
Sterkt topplyklasett 1/2".
Toppar, skrall, framlengingar,
átaksskaft og liður. 23 stk.
RT MS423
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Gastæki
Frábær í bílskúrinn
eða minni verkefni

Einnota kútar
Engin leiga
Tilboð
með kútum kr
24.990

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Verkfæralaus vélvirki
Ásta Marý Stefánsdóttir, vélvirki hjá Marel, á sitt uppáhaldsmerki í
verkfæraflórunni eins og títt er um iðnaðarmenn. Hún segir sig vanta ýmislegt
og í raun hálf vandræðalegt að vélvirki eigi ekki allt til alls.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

„Ég er alltaf að bíða eftir því að
eignast flotta verkfærakistu. Ég
er með verkfærakistu í vinnunni
en á ekki fyrir mig sjálfa heima.
Það gengur ekki að vera verk
færalaus vélvirki. Ef ég ætti
verkfærin heima væru þau að
sjálfsögðu í stanslausri notkun,“
segir Ásta Marý Stefánsdóttir,
vélvirki hjá Marel.
„Í vinnunni sýð ég saman
hluti sem verða svo að fullbún
um vélum. Stundum er ég í sam
setningunni og tek þá á móti
hlutum sem búið er að sjóða og
set saman. Þau verkfæri sem ég
nota í vinnunni eru lyklar, topp
ar og skrall, hamrar og svo ná
kvæmnisverkfæri eins og skíð
mát. Ég nota mikið vinkla þegar
ég er að sjóða til að passa upp á
að allt sé þráðbeint og rétt. Suðu
vélina og suðuhjálminn nota ég
líklega mest. Pabbi gaf mér ein
mitt bleikan suðuhjálm með rósa
munstri fyrir nokkrum árum
þegar ég fór í sveinsprófið,“
segir Ásta sposk. „Hjálmurinn
vekur alltaf mikla athygli þegar
ég set hann upp og fyrstu dagana
voru vinnufélagarnir mjög for
vitnir að vita hvar svona hjálmur
fengist. En nú nota ég bara hjálm
sem er skaffaður hér í vinnunni.
Þetta var orðið gott með þann
bleika,“ segir hún og viðurkenn
ir að eiga sér uppáhaldsmerki í
verkfæraflórunni eins og títt sé
með iðnaðarmenn.
„Í mínu tilfelli væri það
Kraftwerk, þau verkfæri finnst
mér flott. Pabbi á einmitt þannig
tösku og mig langar mikið í eins.
Ég veit að það er allt í henni sem
ég þarf. Það að taskan er fallega
vínrauð hefur kannski líka eitt
hvað með það að gera,“ segir
hún létt.
„Ég var reyndar að ræða við
félaga mína hér í vinnunni um
í hvað þá langaði helst í jóla
gjöf. Það nefndu allir batter
ísborvél. Ég segi það líka að ef
ég ætti slíka sjálf væri ég alltaf
að nota hana, ég væri til dæmis
búin að hengja upp allar mynd
ir heima hjá mér. Annars er ég
er svo heppin að ég get gengið í
verkfærin hans pabba en hann er
með vélaverkstæði. Mesta snilld

Ásta Marý Stefánsdóttir, vélvirki hjá Marel, á sér draumamerki í verkfæraflórunni
og myndi ekki fúlsa við bílalyftu ef hún ætti bílskúr. mynd/Anton Brink

in á verkstæðinu hans er reyndar
bílalyftan. Alveg sama hvað þarf
að gera, skipta um dekk eða olíu
þá bara hífir maður bílinn upp og
þá verður þetta ekkert mál.“
Er slík lyfta kannski líka á
óskalistanum? „Ef ég ætti bíl
skúr og nógan pening, þá væri
það ekki spurning.“
Milli þess sem Ásta sýður
saman vélarhluti stundar hún

Gæðaverkfæri í pakkann!
Bjóðum fjölbreytt úrval af verkfærum frá þýska framleiðandanum Haupa.
Allt fyrir rafvirkjann.
Úrval af Haupa-töskum með og án verkfæra.
Töskur með sérstöku hólfi fyrir fartölvu og með verkfærahólfum
sem hægt er að renna af.

nám í óperusöng við söngskóla
Sigurðar Demetz og syngur í
hljómsveit. Aðventan verður því
annasöm. „Ég er í tríóinu Borgar
fjarðardætrum og við stefnum á
jólatónleika í Borgarfirði í des
ember. Svo syng ég í ballhljóm
sveit með félögum mínum af
Skaganum og er að undirbúa
óperusýningu í janúar með skól
anum. Það er nóg að gera.“

... og þú hélst að við seldum bara snyrtivörur!

20

20

20
Varta rafgeymir 56Ah 480a

17.990 kr. 14.390 kr.

20
Varta rafgeymir 60Ah 540a

Varta rafgeymir 95Ah 830a

20.990 kr. 16.790 kr.

31.790 kr. 25.390 kr.

20

20

1.290 kr. 990 kr.

STP bensín innspýtingarhreinsir
200 ml.

10K spíssahreinsir

1.290 kr. 990 kr.

Varta rafgeymir 70Ah 630a

23.990 kr. 19.190 kr.

1.490 kr. 1.190 kr.

Comma Xstream G30 frostlögur 1 l.

1.745 kr. 1.390 kr.

Varta LED Outdoor Pro vasaljós
í útivistina, rafhlaðan endist í allt að 60 klst.

12.990 kr. 10.390 kr.

Varta LED Sportsman vasaljós,
dregur 60 m.

8.990 kr. 7.190 kr.

20

20
19.990 kr. 15.990 kr.

990 kr. 790 kr.

20

20

20

Victorinox, frábær fyrir björgunarsveitarfólk.

WD-40 200 ml – ekki hægt
að vera án þess.

20

20
4.990 kr. 3.990 kr.

3.890 kr. 3.095 kr.

20

20
Varta LED vatnshelt vasaljós með
liðamótum, rafhlaðan endist
í allt að 35 klst.

Lampa startkapall 200 amp

20

20
STP bensínbætir og rakaeyðir
200 ml.

20

Victorinox Spartan, með vinsælustu hnífum
sem framleiddir eru.

4.990 kr. 3.990 kr.

Coast fjölnota vasahnífur
með LED ljósi að framan og aftan.

8.590 kr. 6.890 kr.

Varta LED, einstaklega sterkt
og endingargott vatnshelt vasaljós,
dregur 183 m.

8.990 kr. 7.190 kr.

20

Coast höfuðljós, 125 g, rafhlöður fylgja.
Rafhlöðurnar endast í um tólf tíma.

4.990 kr. 3.990 kr.

20

Coast Tuff-Task hnífur.
Hágæða veiðihnífur með
beltisfestingu.

2.990 kr. 2.390 kr.

Coast LED Pro Pocket fjölnotahnífur
með tveimur LED ljósum.
Hnífsblað úr ryðfríu stáli.

8.790 kr. 6.990 kr.

20

20

20

20
Coast Chost hnífur með
tvöfaldri læsingu.

3.590 kr. 2.880 kr.

Coast Dark Force, smellist inn
í skaptið, vegur 140 g.

5.990 kr. 4.790 kr.

20
Victorinox, með dósaopnara,
síl, tappatogara og upptakara.

7.990 kr. 6.390 kr.

Victorinox Bantam, einfaldur,
nettur og flottur.

4.990 kr.

3.990 kr.

Victorinox Classic, lítill og nettur –
flottur sem lyklakippa

4.290 kr. 3.390 kr.

Stærsta íslenska vefverslunin.
Frí heimsending ef verslað er fyrir 4.000 kr. eða meira.
Afhendum samdægurs á höfuðborgarsvæðinu!
Gildir á meðan birgðir endast

www.heimkaup.is | Smáratorgi 3 | 201 Kóp. | S: 550-2700
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Belti og axlabönd hafa verið búin til á Leðurverkstæðinu frá upphafi eða í áttatíu ár. Nú hafa slaufur bæst við framleiðsluna.

Bólstrarinn Sigurjón umkringdur fallegum leðurvörum sem hannaðar voru á LeðurMYND/GVA
verkstæðinu. 					

Drífa Skúladóttir við axlabandavélina góðu. Drífa á mestan heiðurinn af búð Leðurverkstæðisins að sögn Sigurjóns.

Starf bólstrarans er alltaf fjölbreytt
Sigurjón Kristensen bólstrari segir fjölbreytnina halda sér gangandi í starfi. Hann tók við rekstri áttatíu ára gamals leðurverkstæðis
fósturafa síns þar sem hann meðal annars vinnur vörur úr afgangsleðurbútum sem falla til við húsgagnaframleiðslu hans.
Lilja Björk
Hauksdóttir
liljabjork@365.is

VIKULEGUR SPJALLÞÁTTUR UM ÍÞRÓTTIR,
DÆGURMÁL, LISTIR OG MARGT FLEIRA.
ÖLL MIÐVIKUDAGSKVÖLD Á STÖÐ 2 SPORT

Bólstrarinn Sigurjón Kristensen
notar alls kyns verkfæri á degi
hverjum, bæði við húsgagnafram
leiðslu og á leðurverkstæði sínu.
Hann segir bólstrara nota ýmis
tæki og tól eins og saumavélar,
heftibyssur, límkönnur og hand
verkfæri. Áður fyrr hafi sérstök
tól tilheyrt bólstrurum, eins og
hamrar með segli, borðastrekkj
arar og fleiri tól.

Allt nýtt
Fyrir þremur árum keypti Sigur
jón rekstur Leðurverkstæðis
Reykjavíkur sem var í eigu fóstur
afa hans og hefur verið til í áttatíu
ár. „Ég hef haft Leðurverkstæðið í
hjáverkum og haldið áfram þeirri
framleiðslu sem þar var, til dæmis
gerð axlabanda og belta. Nýlega
ákvað ég að blanda saman bólstr
uninni og Leðurverkstæðinu því
þegar ég framleiði mikið af hús
gögnum úr leðri fellur mikið af
bútum til sem ekki er hægt að nota
í húsgögnin. Ég safnaði þeim alltaf
og safna enn og nú erum við farin
að nota þetta og búum til vörur
sem við seljum svo á Leðurverk
stæðinu,“ útskýrir Sigurjón.

Vöruþróun í gangi
Í síðustu viku var opnuð í fyrsta
skipti í áttatíu ára starfsemi
Leðurverkstæðisins verslun þar
sem vörurnar sem þar eru fram
leiddar eru til sölu. „Við vorum að
frumsýna nokkrar línur sem við
búum til úr leðri sem annars færi

í ekki neitt. Til dæmis svuntur og
slaufur úr afgöngum.“
Sigurjón segir Drífu Skúladótt
ur eiga mestan heiðurinn af slaufu
gerðinni og opnun verslunarinn
ar en hún er nýlega farin að starfa
með honum, bæði á Leðurverkstæð
inu og við bólstrunina. „Með þessu
náum við að nýta það sem fellur
til í bólstruninni. Það er gaman að
því í góðærinu að nýta búta og vera
umhverfisvæn um leið. Við erum
að þreifa okkur áfram með ýmsar
nýjar vörur svo sem buddur og hálf
gerða sjópoka. Sjópokinn hefur til
dæmis verið í fæðingu í nokkrar
vikur en hann er úr eins konar segli
sem er vísun í gamla sjópokann og
svo blöndum við saman við hann
leðurbútum sem falla til af verk
stæðinu. Pokinn er svolítið gróf
ur en við erum líka að gera minni
týpur og í fleiri litum.“

Gömlu tækin enn notuð
Verslunin er skreytt með skemmti
legum verkfærum sem eru orðin
ævagömul en þau notaði afi Sigur
jóns á Leðurverkstæðinu. „Nýj
asta græjan er frá 1988 og það er
vél sem heggur framan af beltum
og gerir götin. Það er Atari tölva
í þeirri græju þannig að þetta
var eina tækniundrið á staðnum,“
segir Sigurjón í léttum dúr. Að
spurður segist hann nú hafa upp
fært verkfærakassann aðeins. „Við
erum samt sem áður enn að nota
sumar af skurðarvélunum og ýmis
verkfæri sem var hætt að nota
þegar ég fæddist.“

Hönnunarvinnan skemmtilegt ferli
Sigurjón var beðinn um að lýsa
daglegu starfi bólstrarans. „Við

erum fjögur hér í húsgagnafram
leiðslunni og fáum timbur- og
járnagrindur sem þarf að undir
vinna. Það þarf að setja fjaðra
system í grindurnar eða teygju
dúka, það er ýmiss konar. Eitt
verkferlið felst í því að setja
þetta saman. Síðan eru aðrir í því
að sníða og svo er þetta saumað
saman, skotið á þetta og endan
lega skrúfað saman. Þannig er
ferlið í framleiðslunni hjá okkur
en svo erum við líka að klæða
gömul húsgögn og ég lærði það
á sínum tíma. Þá þarf einhver að
taka að sér að rífa þau í sundur
og það vinnur hjá okkur smiður
sem er í því. Hann tekur líka tré
verkið og límir það upp og púss
ar og litar eða lakkar. Síðan þarf
að byggja upp setuna eða hvern
ig sem það er. Það er misjafnt
hvernig uppbyggingin á húsgagn
inu er.“
Það skemmtilegasta við starf
bólstrarans segir Sigurjón vera
fjölbreytnina en hann er með
húsgagnaframleiðslu þar sem
meðal annars er framleitt fyrir
Sýrusson og Á. Guðmundsson.
„Fjölbreytnin heldur manni
gangandi. Það skemmtilegasta
sem ég geri er að búa til nýjar
týpur og vinna þær með hönnuð
unum. Það kemur alltaf spreng
ing eftir áramótin hjá okkur
þegar hönnuðirnir eru að fara að
frumsýna nýjar vörur á Hönn
unarMars. Þá þarf að liggja yfir
prótótýpunni í margar vikur og
það er mjög skemmtilegt ferli,
það er að segja ef þetta er ekki
allt á síðustu stundu. Oft tek ég
þátt í að búa til prótótýpur af allt
að fimm nýjum hlutum.“

IÐNVÉLAR ehf. | Smiðjuvegi 44-46 | 200 Kópavogur | Sími 414 2700 | idnvelar@idnvelar.is | idnvelar.is
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Allt í röð og reglu

Heyrnartól fyrir
fagmanninn
Heyrnartól hafa sjaldan verið betri
en í dag. Gæðin eru frábær og því
eru heyrnartól ákjósanleg jólagjöf fyrir fagmanninn. Hægt er að
fá allar gerðir heyrnartóla, þráðlaus eða með þræði, allt fer eftir
efnum og aðstæðum hversu dýr
tæki eru keypt. Sumir ganga svo
langt að kalla þetta gullöld heyrnartólanna þar sem úrvalið er einstakt. Þráðlaust heyrnartól sem
eyðir umhverfishávaða og eru með
Bluetooth og NFC sem einfaldar tengingu við síma eða önnur
Bluetooth-tæki eru trúlega á vinsældalista marga. Verðið er misjafnt og þess vegna ætti fólk að
gera verðsamanburð.
Minni heyrnartól eru frábær
fyrir þá sem eru í ræktinni en þau
stærri henta vel hvort sem er
heima eða í vinnunni. Þróunin er
ör á þessu sviði og bestu og dýrustu tækin hafa svo góðan hljómburð að það er eins og eigandinn sé í tónleikasal. Ef fólk ferðast
mikið er nauðsynlegt að eiga góð
heyrnartól.
Fyrir þá sem eru duglegir að
mæta í líkamsræktarstöðina eða
fara í hlaup eða göngur utanhúss
fást sérstök æfingaheyrnartæki.
Það eru litlir hátalarar sem fara
inn í eyrnagöngin og sum eru með
púlsmæli og skrefateljara.

Það er fátt meira pirrandi en að róta
eftir skrúfjárni eða skiptilykli í verkfærakassa sem er allur í drasli. Það borgar
sig því að gefa sér tíma í að þrífa hann
og skipuleggja eins og annað enda mun
skemmtilegra að umgangast verkfærin þannig.
1. Byrjaðu á því að hella innihaldinu á
flöt sem auðvelt er að þrífa. Til dæmis
steypt gólf, gamalt teppi eða handklæði
2. Þvoðu verkfærakassann vel og
vandlega. Stundum getur þurft að
nota terpentínu til að nudda burt
málningarslettur eða aðra erfiða

8. DESEMBER 2016

JÓLAHÁTÍÐ
FATLAÐRA

Fimmtudaginn 8. des. verður Jólahátíð fatlaðra
haldin í 34. sinn á Hilton Reykjavik Nordica kl. 20
Hljómsveitin Toppmenn sér um undirleik.
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts undir stjórn
Ásu Berglindar Hjálmarsdóttur leikur létt lög frá 19:15
Jóhannes Guðjónsson píanóleikari leikur í anddyri

Betra að halda sig
við eitt merki
Þegar keypt eru rafmagns- og batterísverkfæri er góð regla að halda
sig við eitt gott merki sem maður
treystir. Þannig má spara bæði
peninga og pláss. Sérstaklega á
þetta við um batterísverkfæri því
oft er hægt að nota sama batteríið fyrir mismunandi tegundir verkfæra. Þannig getur fólk átt eitt eða
tvö góð batterí en notað mun fleiri
verkfæri.
Þegar þarf að bæta við verkfæri er
gott að geta keypt þau án batteríspakka enda eru góð batterí dýr auk
þess sem þau taka einnig þó nokkurt pláss.
Nú er það oft þannig að fólk á verkfæri af ýmsum toga og mismunandi merkjum. Til hægðarauka
ættu þeir að huga að því að velja
eitt af þeim merkjum sem hefur
reynst vel og halda sig við það í
framtíðar verkfærakaupum.
Mikilvægt er að velja merki sem
gera ráð fyrir að hægt sé að nota
bæði gamlar og nýjar týpur af verkfærum með sömu batteríunum.

bletti. Þá er gott að skrúbba kassann
með grófum skrúbbi, sápu og vatni.
3. Farðu yfir verkfærin og hentu þeim
sem eru óþörf eða ónýt
4. Þurrkaðu af hverju verkfæri fyrir sig
með rakri tusku
5. Raðaðu verkfærunum aftur í verkfærakassann. Best er að hafa hann
hólfaskiptan og geyma smáhluti eins
og nagla og skrúfur í litlum hólfum
eða boxum.
6. Til þess að kassinn haldist í góðu
standi sem lengst er best að þurrka
af og ganga frá verkfærunum strax
eftir notkun.

Húsið verður opnað klukkan 19:00 og dagskrá lýkur um klukkan 21:30

Laddi

Alda Dís

Raggi Bjarna

Þór Breiðfjörð

Gunni & Felix

Jón Jónsson

Hreimur

Sigmundur Ernir

Jónína Aradóttir

Heiða Ólafs.

Ingó Veðurguð

Sveppi

André Bachmann

Jóhannes Guðjónsson

Bjarni Þór

Kynnir er Sigmundur Ernir Rúnarsson rithöfundur
Hljóðstjórn er í höndum Jóns Skugga og sviðsstjóri er Friðgeir Bergsteinsson
Heiðursgestir: Björgólfur Jóhannesson forstjóri Icelandair Group &
Magnea Þórey Hjálmarsdóttir framkvæmdastjóri Icelandair Hotels
Að venju eru aðstandendur hvattir til að mæta með sínu fólki.

