
Aeron skrif-
borðsstóllinn er 
á tilboði í janúar 
á 229.900 kr.
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Guðni Jónsson, framkvæmdastjóri húsgagnasviðs Pennans (t.h.), og Inga Jónsdóttir viðskiptastjóri. MYND/EYÞÓR

Hafa þjónað viðskiptalífinu í 
áratugi með góðum árangri
Penninn hefur séð íslensku við-
skiptalífi fyrir skrifstofuhúsgögnum 
og skrifborðsstólum á tæplega 40 ár. 
Penninn býður upp á gott úrval skrif-
stofuhúsgagna frá heimsþekktum 
birgjum og yfir 20 tegundum skrif-
borðsstóla beint af lager á mjög sam-
keppnishæfu verði.

Penninn hóf að að selja skrif-
stofuhúsgögn og skrifborðs-
stóla á níunda áratug síðustu 

aldar og hefur því þjónað þörfum 
íslenskra fyrirtækja og stofnana á 
því sviði í nær 40 ár.

Mikil söluaukning og hröð 
þróun hefur einkennt allt þetta 
tímabil að sögn Guðna Jónssonar, 
framkvæmdastjóra húsgagna-
sviðs Pennans, ef frá eru talin 
hrunárin, þ.e. árið 2009 og næstu 
ár þar á eftir. „Frá árinu 2000 
hefur Penninn verið leiðandi 
seljandi húsgagna fyrir fyrirtæki 
og stofnanir á Íslandi með mesta 
markaðshlutdeild. Stærstur hluti 
veltunnar í húsgögnunum eru 
skrifstofuhúsgögn, skrifborðsstólar 
og ýmis stofnanahúsgögn, en það 
sem upp á vantar eru heimilishús-

gögn sem einkum eru seld í verslun 
okkar í Skeifunni 10, á Akureyri og 
í netverslun okkar. Penninn hefur 
í áraraðir boðið upp á langmesta 
úrval húsgagna fyrir fyrirtæki 
og stofnanir á Íslandi en ekkert 
íslenskt húsgagnafyrirtæki hefur 
þjónað jafn mörgum stórum fyrir-
tækjum og stofnunum á Íslandi og 
Penninn.“

Heimsþekktir birgjar
Hann segir Pennann bjóða gott 
úrval skrifstofuhúsgagna frá 
heimsþekktum birgjum og eina 
íslenska skrifstofuhúsgagnalínu, 
Fansa, sem hönnuð er af Valdimari 
Harðarsyni arkitekt. „Frá Kinnarps 
í Svíþjóð, sem er eitt stærsta skrif-
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Oberon skrifstofuhúsgögn.

Íslensk Fansa skrifstofuhúsgögn og Mirra2 skrifborðsstólar hjá viðskiptavini Pennans.

Framhald af forsíðu ➛

Oberon raf-
hækkanleg 
skrifborð kosta 
frá kr. 89.900 
með spónlagðri  
eða plastlagðri 
plötu.

stofuhúsgagnafyrirtækið í Evrópu, 
bjóðum við fyrst og fremst Oberon 
skrifstofuhúsgögn. Delta skrif-
stofuhúsgögnin frá Dencon í Dan-
mörku eru að koma mjög sterk inn 
og fást í mjög mörgum útfærslum 
og litum. Skrifborðin þeirra með 
linoleumdúk eru t.d. á ótrúlega 
hagstæðu verði. Einnig bjóðum við 
skrifstofuhúsgögn frá B8 og Jensen 
Plus frá Danmörku og svo auðvitað 
skrifstofuhúsgagna-
lausnir frá Vitra og 
Herman Miller.“

Mun betra verð
Penninn er auk þess 
stærsti seljandi skrif-
borðsstóla til fyrir-
tækja og stofnana á 
Íslandi að sögn Guðna. 
„Við teljum það vera 
vegna þess að við bjóð-
um samkeppnishæfasta 
verðið á skrifstofu-
stólunum. Við eigum 
yfir 20 tegundir 
skrifborðsstóla á 
lager og flytjum inn 
í miklu magni. Það 
gefur okkur betra verð 
frá birgjum og stærri 
sendingar koma í 
gámum svo að flutnings-
gjald verður í 
lágmarki. Þetta 
þýðir tugum 
prósenta lægra 
verð en smærri 
aðilar geta boðið. Við seljum 
ekkert nema gæðastóla með 5-12 
ára ábyrgð.“

Guðni ítrekar að Penninn 
bjóði upp á langmesta úrvalið af 
skrifstofuhúsgögnum og skrif-
borðsstólum á Íslandi. „Við seljum 
eingöngu gæðavottaða stóla sem 
mælt er með og hafa verið þróaðir 
í samvinnu við sjúkraþjálfara, 
lækna og aðrar heilbrigðisstéttir. 
Þess vegna koma sömu viðskipta-
vinirnir aftur og aftur til okkar. 
Fyrir utan frábært vöruúrval erum 
við að sjálfsögðu alltaf að kapp-
kosta að veita eins persónulega 
þjónustu og hægt er.“

Fyrirmynd á markaði
Penninn hóf nýlega sölu á 

endurhannaða 
Aeron 
skrifborðs-

stólnum sem 
var fyrst kynntur 

til sögunnar 
árið 1994. 
„Hann 
vakti þá 

heims-
athygli og 

hefur verið stærsta 
fyrirmynd skrifstofu-

stólaframleiðenda 
allar götur síðan 

og helsta 
gæðavið-

miðið á 
markað-

inum. Þessi 
endurhannaði stóll hefur 
verið endurbættur töluvert, 

sérstaklega að því sem snýr að 
heilbrigðisþættinum og þægind-
unum. Útlitið breyttist ekki mikið 
enda frábært og klassískt fyrir. Það 
er alltaf verið að bæta hönnun og 
framleiðslu skrifstofuhúsgagna til 
hins betra en helstu breytingarnar 
í skrifstofuhúsgögnum okkar á 
síðasta ári voru verulegar verð-
lækkanir, sérstaklega á rafhækkan-
legum skrifborðum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
penninn.is.

Ekkert íslenskt 
húsgagnafyrirtæki 

hefur þjónað jafn mörg-
um stórum fyrirtækjum 
og stofnunum á Íslandi 
og Penninn.

Ventilo skrifborðsstóll. Tilboðs-
verð í janúar frá 39.900 kr.
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Þorvaldur segir að Boðleið geti séð um næstum öll samskipti fyrirtækja með einu kerfi. MYNDIR/ERNIR

Fólk sem hefur áhuga eða er forvitið getur kíkt á 
okkur eða bókað tíma hjá sölumanni, sem 

kemur þá til viðkomandi. Það kostar ekki neitt og það 
er engin skuldbinding.
Þorvaldur Harðarson

Boðleið aðstoðar með alls kyns tölvubúnað og aukahluti.

Fyrirtækið Boðleið hefur 
starfað síðan árið 2001 og 
sinnir alhliða samskiptalausn

um fyrir stór og smá fyrirtæki.
„Við byggjum á einfaldri hug

mynd,“ segir Þorvaldur Harðarson, 
einn eigandi Boðleiðar. „Ef við 
getum ekki boðið lausnirnar þá 
segjum við það strax og ofseljum 
aldrei neitt. Ef þú leitar til okkar og 
færð tilboð þá verður verðið aldrei 
hærra.

Fólk getur komið til okkar og 
fengið okkur til að útvega næstum 
allt, en við bendum fólki á hvar er 
best að finna það sem við getum 
ekki boðið upp á sjálfir,“ segir Þor
valdur. „Við viljum vera þekkt fyrir 
heiðarleika og einfalda og góða 
þjónustu. Þjónustan skiptir okkur 
mjög miklu máli, enda höldum við 
viðskiptavinum yfirleitt mjög lengi.

Áhersla á heiðarleika  
og einfaldleika
Boðleið sérhæfir 
sig í samskipta-
lausnum fyrir 
fyrir tæki. Þeir geta 
séð fyrir næstum 
öllu í einu kerfi og 
leggja áherslu á 
vera heiðarlegir 
og bjóða einfalda 
og góða þjónustu.

Stærsti kosturinn fyrir viðskipta
vini sem leigja þjónustu hjá okkur 
er að geta skipt um símafélag ef 
þeir fá betri kjör hvenær sem þeir 
vilja, án þess að þurfa að skipta 
um símkerfi eða breyta virkni,“ 
segir Þorvaldur. „Notendur verða 
því ekki varir við breytinguna. 
Að okkar mati á viðskiptavinur 
að geta fært sig hvenær sem er, ef 
hann upplifir ekki þjónustuna eins 
og hann sá fyrir sér.“

Sérhæfð þjónusta fyrir hótel
„Við sérhæfum okkur í símkerfum, 
netbúnaði, þráðlausum lausnum 
og tengdum búnaði fyrir hótel,“ 
segir Þorvaldur. „Við sjáum um 
mörg af stærstu hótelum lands
ins og fullt af minni hótelum um 
allt land,“ segir Þorvaldur. „Fyrir 
Bláa lónið erum við með sér kerfi, 
svokallaðar snjalltöflur. Við erum 
eina fyrirtækið sem selur þessa 
lausn hér á landi og Bláa lónið er 
eina fyrirtækið sem er með þetta 
hér.

Þetta eru spjaldtölvur sem eru 
sérhannaðar fyrir hótelið og eru í 
dokku á hverju herbergi,“ segir Þor
valdur. „Þar er hægt að fá upplýs
ingar um alla þjónustu sem er í boði 
á hótelinu og panta afþreyingu eða 
vörur sem eru í boði. Á Silica hótel 
jukust pantanir á alls kyns þjónustu 
eftir að þetta kerfi var sett upp.“

Allt í einu kerfi
„Fyrirtæki geta leitað til okkar og 
fengið alla þjónustu,“ segir Þor
valdur. „Í raun eru farsímar það 
eina sem við höfum ekki, en við 
aðstoðum fyrirtæki við að finna 

hvar er best og ódýrast að hafa þá.
Það er líka allt innbyggt í kerfið 

sem við bjóðum, til dæmis skila
boðakerfi, myndfundakerfi, upp
tökubúnaður og þjónustuvershug
búnaður sem gefur upplýsingar um 
notkun og skilar skýrslum,“ segir 
Þorvaldur. „Það gerir alla vinnu 
mjög einfalda og í flestum öðrum 
kerfum kostar þetta allt aukalega.

3CX hugbúnaðarsímkerfið okkar 
virkar líka þannig að ólíkt sam
keppnisaðilum okkar rukkum við 

ekki fyrir fjölda notenda, heldur 
fyrir hversu margir eiga að geta 
talað á sama tíma,“ segir Þorvaldur. 
„Hundrað manna fyrirtæki þarf 
þannig ekki að borga fyrir hundrað 
notendaleyfi, heldur geta þrjátíu 
dugað. Þetta er ein af ástæðunum 
fyrir að þjónusta okkar hentar 
hótelum svo vel, hótelgestir nota 
símann lítið og hótelin geta því 
sparað mikið á að skipta við okkur 
í stað þess að kaupa leyfi fyrir hvert 
herbergi.

Við getum líka aðstoðað með 
tölvubúnað, þráðlausar lausnir, 
internettengingar, myndbands
eftirlitskerfi og Office 365 pakk
ann, en í honum er Outlook 
tölvupósturinn, Word, Excel, 
PowerPoint , Access, OneNote og 
Publisher,“ segir Þorvaldur. „Svo 
aðstoðum við líka þá sem vantar 
bókhaldskerfi eða CRM sölukerfi 
og getum tengt það allt við sím
kerfið okkar.“

Ólíkar þjónustuleiðir
„Við erum með marga stóra við
skiptavini, meðal annars ríkis
skattstjóra, tollstjóra, Vegagerðina, 
Strætó, mörg hótel, Hafnarfjarðar
bæ og kerfi fyrir 5.000 notendur í 
Noregi,“ segir Þorvaldur. „Þannig 
að við erum vanir að sinna stórum 
verkefnum, en sinnum líka smærri 
fyrirtækjum. Engin verkefni eru of 
stór eða lítil.

Við bjóðum okkar kerfi bæði til 
sölu eða leigu, en það eru sömu 
möguleikar í boði sama hvort 
er valið,“ segir Þorvaldur. „Svo 
bjóðum við líka þjónustusamn
inga gegn föstu gjaldi sem kemur í 
veg fyrir óvæntan kostnað og gefur 
betra aðgengi að tæknimönnum, 
sem tryggir aukið rekstraröryggi.“

Ókeypis kynning í boði
„Þeir sem hafa áhuga á þjónustu 
Boðleiðar geta skoðað vefsíðuna, 
en auk þess bjóðum við upp á fría 
kynningarfundi,“ segir Þorvaldur. 
„Þannig að fólk sem hefur áhuga 
eða er forvitið getur kíkt á okkur 
eða bókað tíma hjá sölumanni, 
sem kemur þá til viðkomandi. Það 
kostar ekki neitt og það er engin 
skuldbinding.

Við höfum oft hjálpað fyrir
tækjum að finna leiðir til að lækka 
kostnaðinn hjá sér,“ segir Þorvald
ur. „Fólk verslar oft hjá mörgum 
mismunandi aðilum og borgar of 
mikið. Í flestum tilfellum endar 
fólk með að koma í viðskipti við 
okkur en sumir nota þessar upp
lýsingar einfaldlega til að fá lægri 
verð hjá þeim sem þeir eru þegar 
að skipta við. Ef fólk er óánægt 
með eitthvað er hægt að hafa sam
band við okkur og við getum bent 
á hluti sem er hægt að lagfæra, sýnt 
því betri leiðir eða boðið því betri 
lausnir.“
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STOFNAÐ 1956

30% afsláttur af 
rafdrifnum skrifborðum 

Bæjarlind 8-10 
201 Kópavogur
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is

Verð frá 68.947 kr.

Hæðarstillanleg rafdrifin borð 
stuðla að betri líkamsstöðu og 
bættri líðan í vinnunni.



Úrval skilrúma 
og hljódemp-
andi ramma  
með þykkri 
bólstrun fæst 
í A4.

EFG Mingle er hægt að setja saman á ótal vegu

Húsgögnin fást í ólíkum stærðum með 
mismunandi áklæði og lit. 

Kite veggrammarnir draga úr hávaða. Rammarnir fást í 
skemmtilegu mynstri sem lífgar upp á rýmið. 

Skrifstofulausnir EFG uppfylla kröfur nútímavinnustaða.

Margir möguleikar í skiptingu rýmisins bjóðast frá EFG. Sérpanta má húsgögn í þeim litum sem hæfa fyrirtækinu.

A4 er meðal annars í samstarfi 
við sænska framleiðandann 
EFG, rótgróið fyrirtæki sem 

hefur verið leiðandi í framleiðslu á 
skrifstofuhúsgögnum allt frá árinu 
1885. Fjölbreytileiki og gæði er 
undirstaða hönnunarinnar,“ segir 
Sigurveig Ágústsdóttir, viðskipta-
stjóri fyrirtækjaþjónustu A4.

„Nútíma skrifstofurými eru 
gjarnan opin svo huga þarf að 
hljóðvist og aðstöðu hvers starfs-
manns. Frá EFG bjóðum við mikið 
úrval húsgagna og lausna varðandi 
hljóðdempun og skilrúm til þess að 
skipta upp rými.“

Mætir nútímaþörfum
„Tab S línan frá EFG er hönnuð til 
að mæta nútíma þörfum skrif-
stofunnar. Línan samanstendur af 
borð- og gólfskilrúmum og vegg-
römmum í fjölbreyttum stærðum. 
Fjölbreytt úrval áklæða er einnig í 
boði en skilrúmin eru fóðruð með 
polyesteráklæði og polyether.“

Kite dregur úr hávaða
EFG Kite veggrammar eru sérstak-
lega hannaðir til að draga úr hljóð-
vistarvanda. 

Rammarnir eru fóðraðir með 
polyesteráklæði og endurunnu 
polyester að innan og bólstraðir 
með áklæði að utan. Áklæðið má 
velja í fjölda lita og einnig fást 
rammarnir í mörgum stærðum 
og í ólíkri lögun og eru fáanlegir 
í skemmtilegu mynstri sem lífgar 
upp á rýmið. Þá er einfalt að festa 
rammana upp.

Herbergi í herberginu
EFG MySpace sófinn frá EFG er 
sérlega fallegur, léttur og þægi-
legur. Einstök hönnun sem býr til 
„herbergi í herberginu“ en hljóð-
dempandi svampurinn dregur úr 
umhverfishljóðum.

Sófann er hægt að sérpanta í 
hvaða lit sem er, með tauáklæði 
eða leðri. Bold pullurnar geta sett 
skemmtilegan svip á uppröðun-
ina,“ segir Sigurveig.

Ótal samsetningar
EFG Mingle sófinn er hannaður 
með hámarksþægindi og lágmarks 
fyrirferð í huga. Látlaus og falleg 
lína sem hægt er að setja saman á 
ótal vegu. EFG Mingle er hægt að 
sérpanta í hvaða lit sem er, með 

tau- eða leðuráklæði.“

Gæðavottun
„Allar vörurnar frá 
EFG eru gæðapróf-

aðar og vottaðar,“ 
segir Sigurveig. „Í 
verslun okkar í 
Skeifunni erum 
við með sýningar-
sal þar sem skoða 
má úrvalið. 

Söluráðagjafar 
eru á staðnum og 

aðstoða viðskipta-
vini.“

Falleg  
og skilvirk 
hönnun
A4 býður fjölbreytt úrval vandaðra 
skrifstofuhúsgagna sem uppfylla kröf-
ur nútímavinnustaða. Margar lausnir  
á skiptingu vinnurýmis og hljóðvist.

 6 KYNNINGARBLAÐ  1 0 .  jA N ÚA R  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U RSKRIFStoFAN





í Kofanum,“ segir hún. „Þarna geta 
verið litlir fundir þar sem málin 
eru rædd. Við höfum verið að gera 
ýmsar breytingar samhliða og erum 
enn að. Vörumerkinu var til dæmis 
breytt og við leggjum mikla áherslu 
á gildin okkar og að starfsfólkinu 
líði vel í vinnunni.“

Guðlaug segir að hinu stóra opna 
rými hafi verið að hluta skipt niður 
þannig að í hverju rými eru sjö til 
átta starfsmenn. „Húsnæðið var 
hugsað út frá hljóði, birtu og loft-
gæðum sem heppnaðist mjög vel. 
Fundarherbergi voru endurskipu-
lögð og sett upp sérstök símaher-
bergi þar sem fólk getur farið afsíðis 
og talað í síma. Það hefur sömu-
leiðis komið mjög vel út. Það eru 
allir ánægðir með breytingarnar og 
við erum að nýta rýmið mun betur 
en áður.“

 Fólk 
var 

mjög óánægt 
með þetta 
opna vinnu-
rými. Það 
var mikill erill og áreiti í 
umhverfinu og erfitt að 
einbeita sér. 

Guðlaug Sigurðardóttir, fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs  
hjá Landsneti

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Guðlaug Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri á fjár-
málasviði Landsnets, segir að 

starfsfólkið sé mjög ánægt með þær 
breytingar sem gerðar voru. „Við 
höfum verið að taka húsið í gegn , 
hér var opið rými sem var ekki að 
virka nógu vel. Breytingarnar voru 
gerðar meðfram nýju skipuriti í 
fyrirtækinu, nýr forstjóri var að 
koma inn og nokkrar skipulags-
breytingar urðu í framhaldinu,“ 
útskýrir hún.

„Fólk var mjög óánægt með þetta 
opna vinnurými. Það var mikill erill 
og áreiti í umhverfinu og erfitt að 
einbeita sér. Við vorum svo heppin 
að fá Birgi Teitsson arkitekt og Lísu 
Kjartansdóttur innanhússarkitekt 
hjá Arkís í lið með okkur. Verkið var 
unnið innan frá, við stofnuðum hóp 
starfsmanna sem fékk það verkefni 
að skilgreina hvað betur mætti fara. 
Það skipti sköpum að fá starfsfólkið 
með okkur í þessar breytingar,“ 
segir Guðlaug.

Hús Landsnets er á þremur 
hæðum og L-laga. „Við vorum með 
kaffihorn á öllum hæðum og fólk 
var svolítið mikið í sínum hópi án 
þess að vera í tengslum við starfs-
fólk á öðrum hæðum. Við ákváðum 
að leggja þessar litlu kaffistofur 
niður og setja upp eina á annarri 
hæð í miðju húsi. Þar var innréttað 
smekklegt kaffihús með básum 
þar sem fólk úr öllum deildum gat 
hist og rabbað saman. Þetta hefur 
gengið vonum framar og við erum 
hvað stoltust af þessari breytingu. 
Ýmis mál innan fyrirtækisins eru 
leyst þarna. Öll hönnun tókst 
einstaklega vel. Við vorum með 
nafnasamkeppni innan fyrirtækis-
ins og úr varð að kaffistofan fékk 
nafnið Kofinn. Núna hittumst við 

Starfsfólk með í breytingum
Opin vinnurými eru ekki alltaf til bóta og mikilvægt að skilgreina þau vel. Það urðu stjórnendur 
Landsnets varir við þegar ákveðið var að gera breytingar á húsnæðinu fyrir þremur árum. 

Skemmtilegt 
athvarf í miðju 
húsi. Þarna getur 
fólk sest niður 
og fengið sér 
kaffi og spjallað 
við vinnufé-
lagana.  
MYND/EYÞÓR

Starfsfólkið er mjög ánægt með kaffiaðstöðuna.

Í stað þess að vera í stóru opnu rými eru núna sjö til átta starfsmenn í hverju rými.  MYND/EYÞÓR
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Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / 5687733 / epal@epal.is / epal.is

64.900.-Epalverð:

89.800.-Epalverð:

Quarterback frá Sedus
með færanlegri setu 
og mjóbaksstuðningi.

Chadwick frá Knoll
sameinar falleg form 
og hámarksþægindi



-30% AF 

AF PRIMA 

SKÁPUM OG HIRZLUM

-20% AF 
AF TENTO 

SKÁPUM OG HIRZLUM

-30%  AF 

ÖLLUM STÓLUM

PRIMA RAFMAGNSBORÐ PRIMA SKÁPAR OG HIRZLUR

TILBOÐSVERÐ:
120X80 56.000 kr. 

150X80 58.600 kr.
180X90 67.800 kr.

PRIMA  
MÖPPUSKÁPUR

Áður: 96.900 kr.
Nú: 77.520 kr.

PRIMA  
MÖPPUSKÁPUR
Áður: 96.900 kr.
Nú: 77.520 kr.

PRIMA  
MÖPPUSKÁPUR

Áður: 96.900 kr.
Nú: 77.520 kr.

SKÚFFUSKÁPUR 
(4 SKÚFFUR)
Áður: 96.900 kr.
Nú: 77.520 kr. 

360º
VELTITÆKNI

*5 ára ábyrgð á neti, pumpu, armpúðum og Dondola

KOMUM OKKUR  
ÚR KYRRSETU
SITJUM Á HREYFINGU
Það skiptir ekki bara máli að hann hreyfist,  
heldur hvernig hann hreyfist
 

Einu stólarnir með 
360° Dondola 
veltitækninni.
10 ára ábyrgð*

WAGNER  
ERGOMEDIC 100-3

VERÐ ÁÐUR 169.900 KR.
VERÐ NÚ 118.930 KR.

TENTO SKÁPAR 
OG HIRZLUR

1

2

3

4

5 6

1

2

3

4

5

6

MÖPPUHILLA  
80 X 154,5
Verð áður: 51.900 kr.
Nú: 41.520 kr.

TVÍSKIPTUR SKÁPUR  
80 X 189,5
Verð áður: 88.900 kr. 
Nú: 71.120 kr.

SKÁPUR 80 X 222,5
Verð áður: 96.900 kr.
Nú: 77.520 kr.  

RENNIHURÐA SKÁPUR  
120 X 82,5
Verð áður: 72.900 kr.
Nú: 58.320 kr.  

FLETTIHURÐA SKÁPUR 
120 X 115,5
Verð áður: 104.900 kr. 
Nú: 83.920 kr.  

SKÁPUR 80 X 115,5
Verð áður: 62.900 kr.  
Nú: 50.320 kr.  

Þið finnið 
okkur 
á Facebook

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isGÆÐI · STÖÐUGLEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

Fagaðilar mæla eindregið 
með Wagner

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

-20% AF A7
RAFMAGNSBORÐUM

Með tveim mótorum, minnisstýringu og 5 ára ábyrgð.
Fjöldi stærða og lita í boði.

Tilboðsverð frá: 81.360 kr.

LITIR Í BOÐI: beyki, svart, hvítt, eik, grá eik, hlynur, kirsuberja og coffe.

ÚTSALA
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Sigurður Viktor Úlfarsson er framkvæmdastjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS

Það fæst allt fyrir skrifstofuna í verslun Múlalundar.

Starfsfólk Múlalundar vinnur verk sín af stakri vinnugleði og natni. Verkefnin eru fjölbreytt, bæði við eigin framleiðslu-
vörur sem og verkefni fyrir stærri og minni fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu. MYNDIR/STEFÁN

Á Múlalundi fást allar 
almennar skrifstofuvörur 
á einum stað, pappír og 

ritföng. Við segjum stundum að 
þetta sé einfaldasta samfélagsverk-
efnið, bara að panta og fá vörurnar 
sendar daginn eftir,“ segir Sigurður 
Viktor Úlfarsson, framkvæmda-
stjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS.

Þar starfa dugmiklir einstaklingar 
sem þurft hafa að takast á við fötlun 
og veikindi, bæði andleg og líkamleg, 
í kjölfar slyss eða heilsubrests. 

Sigurður segir ánægjulegt að sjá 
starfsfólk Múlalundar byggja upp 
sjálfstraust og þrótt með þátttöku 
á vinnumarkaði. „Fólki er mjög 
mikilvægt að fá að mæta til vinnu, 
eiga vinnufélaga og vera virkt í sam-
félaginu.“

Allt fyrir skrifstofuna
Múlalundur selur allt sem hugsast 
getur fyrir skrifstofuna og verðin eru 
vel samkeppnishæf.

„Oftar en ekki erum við ódýrari en 
aðrir,“ segir Sigurður sem á Múla-
lundi selur til dæmis gatapoka, plast-
vasa og klemmubækur framleiddar 
á Múlalundi auk viðbótarþjónustu 
eins og gyllingar merkis eða nafns á 
vörur. Þá má fá allar almennar skrif-
stofuvörur á einum stað.

„Máltækið „Það þarf heilt þorp 
til að ala upp barn“ á vel við. 
Múlalundur stendur og fellur með 
stuðningi samfélagsins og því að 
einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir 
kaupi vörur af okkur,“ segir Sigurður 

Góðvild og gæði  
á skrifstofuna
Múlalundur vinnustofa SÍBS býður fyrirtækjum og ein-
staklingum allt fyrir skrifstofuna, og skapar tækifæri fyrir 
fólk með skerta starfsorku til að leggja sitt af mörkum til 
atvinnulífsins. Úrval og verð kemur þægilega á óvart.

Það er öllu fólki nauðsynlegt að hafa vinnu og góða vinnufélaga.Vandað handverk er aðalsmerki starfsfólks Múlalundar.

Múlalundur er 
opinn fyrir því 
að taka að sér 
hluta úr fram-
leiðslu stórra 
sem smærri 
fyrirtækja og 
allt sem kallar á 
mikla handa-
vinnu.

og eiga viðskiptavinir ekki að þurfa 
að fara annað eftir almennum skrif-
stofuvörum. 

„Að kaupa skrifstofuvörur af 
Múlalundi er einföld leið til að 
flétta saman samfélagslega ábyrgð 
og daglega starfsemi. Hver einasta 
króna skiptir Múlalund máli, ávinn-
ingurinn er samfélagsins í heild og 
við hjálpum fleirum sem glíma við 
fötlun eða veikindi að komast á 
vinnumarkað,“ segir Sigurður.

Vefverslunin vinsæl
Á heimasíðunni mulalundur.is, er 

rekin stór vefverslun. 
„Þar geta viðskiptavinir valið úr 

glæsilegu úrvali og bæði verð og 
úrval kemur flestum á óvart. Það 
er einfalt að versla á netinu og við 
sendum vörurnar strax daginn eftir,“ 
útskýrir Sigurður, en fari pöntun yfir 
16 þúsund krónur er frí heimsending 
um allt land. Fyrir lægri pantanir er 
sendingargjald 2.150 krónur.

Á Múlalundi er sífellt leitað nýrra 
verkefna svo skjóta megi fleiri og 
styrkari stoðum undir reksturinn.  

„Langtímaverkefni eru þýðingar-
mikil fyrir starfsemi Múlalundar 
og dæmi um slíkt er að setja saman 
fylgigögn með greiðslukortum, að 
líma strikamerki og leiðbeiningar á 
umbúðir fyrir innflytjendur, ávaxta-

pökkun fyrir Ávaxtabílinn og fleiri 
verkefni sem starfsfólk Múlalundar 
hefur sinnt um langt skeið,“ upplýsir 
Sigurður.

„Við erum opin fyrir því að taka að 
okkur hluta úr framleiðslu fyrirtækja, 
jafnt rótgróinna sem sprotafyrirtækja 
sem eru að stíga sín fyrstu skref, og allt 
sem kallar á mikla handavinnu. Með 
því tökum við að okkur fjölbreytt 
verkefni til lengri og skemmri tíma,“ 
upplýsir Sigurður og nefnir ýmis 
dæmi úr framleiðslu Múlalundar.

„Við framleiðum fallegar kápur 
utan um prófskírteini útskriftar-
nema framhalds- og háskólanna, 
sem gera útskriftargögnin eigulegri 
og útskriftina að meiri viðburði. Þá 
hefur ferðaþjónustan komið sterk 
inn með framleiðslu á upplýsinga-
möppum fyrir hótelherbergi og 
flottum kápum utan um matseðla, 
þar sem merki veitingastaðarins er 
gjarnan letrað á eða þrykkt í kápuna. 
Við framleiðum einnig plastkápur 
utan um ferðabækur og landakort 
bókaforlaganna, plöstum bækur og 
tímarit og öllum þessum verkefnum, 
pökkun, merkingum, gyllingum og 
meiru til, er sinnt af nákvæmni og 
natni af starfsfólki Múlalundar.“

Öllum er mikilvægt að vinna
Frá árinu 1959 hefur Múlalundur 
verið rekinn af SÍBS, með stuðningi 
Happdrættis SÍBS. Þar hafa þúsundir 
einstaklinga með skerta starfsorku 
fengið annað tækifæri og blómstrað 
á ný.

„Árið 2017 greiddi Múlalundur 
yfir 100 milljónir í laun og skapaði 
varanleg störf fyrir meira en fjörutíu 
manns með skerta starfsorku. Að 
auki fengu aðrir fjörutíu tækifæri til 
að spreyta sig í fjögurra vikna vinnu-
prufum sem hjálpar fólki að komast 

af stað eftir langvarandi fjarveru frá 
vinnumarkaði,“ upplýsir Sigurður.

Múlalundur stendur sjálfur undir 
stærstum hluta tekna sinna, sem er 
allt að því einsdæmi á vinnustofum 
fólks með skerta starfsorku.

„Starfsemin stendur því og fellur 
með viðskiptavinum okkar og í dag 
eru mörg fyrirtæki að standa sig vel á 
sviði samfélagslegrar ábyrgðar,“ segir 
Sigurður.

 Virkir á vinnumarkaði
Góð samvinna er á milli Múla-

lundar og Reykjalundar, sem er 
einnig rekinn af SÍBS. „Múlalundur 
er einnig í góðu samstarfi við Vinnu-
málastofnun og ræður fólk til vinnu 
af biðlistum, en umsækjendur geta 
þurft að bíða lengi á biðlista áður en 
þeir komast að,“ útskýrir Sigurður.

Sigurður kallar eftir aukinni með-
vitund fyrirtækja um samfélagsmál 
fólks með skerta starfsorku.  „Mark-
miðið er að sem flestir séu virkir 
á vinnumarkaði. Hjá Vinnumála-
stofnun eru til hvetjandi úrræði sem 
styðja fyrirtæki í að taka við fólki 
með fötlun eftir starfsendurhæfingu 
hjá Múlalundi og víðar. Störf á Múla-
lundi gefa þeim, sem annars sætu 
heima aðgerðarlausir, tækifæri til að 
spreyta sig og taka þátt í verðmæta-
sköpun samfélagsins.“  

Á Múlalundi er aðstaða til að taka 
á móti mun fleira starfsfólki en for-
senda fjölgunar er aukin viðskipti og 
verkefni. „Þetta er hörkuduglegt fólk 
og það þarf að hafa nóg að gera, þótt 
vinnudagurinn sé lagaður að getu 
hvers og eins.“

Múlalundur vinnustofa SÍBS er 
við Reykjalund í Mosfellsbæ. Sími 
562 8500. Sjá nánar á mulalundur.is.
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