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Garðar & 
hellulagnir

Sígildir og vandaðir pottar 
fyrir íslenskar aðstæður
Íslenska fjölskyldufyrirtækið Normx framleiðir og selur vandaða heita potta og allt sem þeim 
tilheyrir. Pottarnir hafa sígilt útlit, eru sérlega endingargóðir og eru framleiddir á Íslandi fyrir ís-
lenskar aðstæður.  Forsmíðaðar burðargrindur fyrir pottana hafa slegið í gegn. ➛2

Atli Hermannsson, sölustjóri Normx, segir að pottarnir séu hannaðir á sígildan, úthugsaðan og einfaldan hátt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Normx er íslenskt fjölskyldu-
fyrirtæki sem framleiðir 
og selur heita potta og allt 

sem þeim tilheyrir. Normx er 
40 ára gamalt dótturfyrirtæki 
vélsmiðjunnar Norma, en bæði 
fyrirtækin hafa verið í eigu sömu 
fjölskyldu frá upphafi. Fyrirtækið 
framleiðir sjálft pottana, sem 
eru heilsteyptir og sérhannaðir 
fyrir íslenskar aðstæður og það er 
stærst á markaðnum hérlendis. 
Fyrir tveimur árum byrjaði fyrir-
tækið svo líka að selja forsmíðaðar 
burðargrindur fyrir pottana, sem 
hafa slegið í gegn.

„Við fjöldaframleiðum þær á 
sama stað og við steypum pottana 
og þetta léttir mikið undir því það 
getur vafist fyrir fólki að ganga frá 
svona potti,“ segir Atli Hermanns-
son, sölustjóri Normx. „Smiðir 
sem sérhæfa sig í pallasmíði hafa 
líka kosið að nýta þessa þjónustu 
til að nýta tímann frekar í aðra 
hluti. Þetta sparar mikinn tíma 
og fyrirhöfn. Fólk getur svo klætt 
grindina í stíl við annað timbur 
sem það hefur og sniðið hana 
frekar að sínum þörfum.“

Pottarnir frá Normx hafa 
sígilda, úthugsaða og einfalda 
hönnun. „Þeir hafa aldrei verið í 
tísku og þar af leiðandi fara þeir 
aldrei úr tísku,“ segir Atli. „Margir 
vilja elta þetta Las Vegas-útlit, 
með marmara og hvaðeina, en við 
gerum það ekki og ég ráðlegg fólki 
að fá sér bara frekar sumarblóm til 
að skreyta í kringum pottinn.“

Kaldavatnspottur  
væntanlegur
„Kaldavatnspottar hafa notið 
aukinna vinsælda nýverið og við 
höfum fengið margar fyrirspurnir 
varðandi þá,“ segir Atli. „Fyrir 
vikið erum við að undirbúa smíði 

þeirra og stefnum að því að vera 
komnir með sérsmíðaðan kaldan 
pott í sumar sem verður með sama 
útlit og okkar mest seldu pottar. 
Þeir verða átthyrndir og ef fólk 
er með pott frá okkur getur það 
fengið kaldan pott sem hefur sama 
útlit og lit og lok í stíl.“

Mest seldi potturinn  
í ferðaþjónustunni
„Við erum með pott sem heitir 
Snorralaug sem er örugglega 
mest seldi potturinn í ferða-
þjónustunni,“ segir Atli. „Þetta 
er pottur sem flestir kannast við 
sem hafa verið í sumarhúsum á 
vegum félagasamtaka, en það eru 
líka svona pottar fyrir framan öll 
sumarhúsin á Hótel Grímsborgum 
í Grímsnesi. Það eru líka nokkur 
íþróttafélög sem nota þá, þar á 
meðal Mjölnir.“

Nuddpottar fyrir  
íslenskar aðstæður
Þegar til stendur að fá sér heitan 
pott þarf að huga að fjölmörgum 
atriðum sem fólk áttar sig misvel 
á fyrirfram. Það er því mikils 
virði að geta leitað til sérfræði-
þekkingar starfsmanna Normx. 
„Margir endurhugsa hugmyndir 
sínar eftir að hafa komið til okkar 
og fengið góðar upplýsingar,“ segir 
Atli. „Með réttum aðferðum og 
góðri hönnun er hægt að minnka 
viðhald og hættu á skemmdum 
verulega.

Margir sem koma til okkar hafa 
til dæmis átt innflutta potta sem 
hafa það sem við köllum rassaskál-
ar. Okkar pottar hafa ekki slíkar 
skálar og því tæmast þeir algjör-
lega þegar vatnið er tekið úr þeim, 
ólíkt hinum,“ segir Ati. „Þetta 
auðveldar þrif mjög mikið og það 
er líka auðveldara að hreyfa sig 

Normx framleiðir pottana, sem eru heilsteyptir og sérhannaðir fyrir ís-
lenskar aðstæður. Engar rassaskálar og því tæmist potturinn algjörlega. 

Fyrir tveimur árum byrjaði Normx að selja forsmíðaðar burðargrindur fyrir pottana sem hafa slegið í gegn. Sparar bæði tíma og fyrirhöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

um í pottunum okkar en mörgum 
öðrum. Þetta er meðal þess sem 
gefur pottunum okkar sérstöðu.

Flestallir nuddpottar á Íslandi 
eru innfluttir rafmagnspottar, 
þar sem þú ert með sama vatnið 
í hringrás. Við setjum hins vegar 
nuddkerfi í okkar hitaveitupotta, 
þar sem þú hendir alltaf út vatninu 
jafnóðum, en skynjarar í pott-
unum sjá til þess að það sé bætt í 
þá svo hitinn og vatnsmagnið við-
haldist,“ segir Atli. „Þetta minnkar 
þrif mjög mikið og eyðir þörfinni 
fyrir klórtöflur, sem þarf í hina 
pottana.

Nuddpottarnir okkar hafa líka 
miklu færri stúta, sem hafa fyrir 
vikið meiri þrýsting, þannig að 
nuddið verður einbeittara og 
kraftmeira,“ segir Atli. „Lagna-
leiðirnar eru líka mjög stuttar. Í 
heild eru þetta sirka tveir metrar 
af slöngum í staðinn fyrir milli 15 
og 20, sem þýðir að þegar þú tæmir 
pottinn tæmist alveg úr lögn-
unum. Það kemur í veg fyrir að 
það komi skítugt vatn fyrst þegar 
á að fylla pottinn að nýju og eyðir 
hættunni á frostskemmdum sem 
geta orðið á lögnunum ef vatn situr 
í þeim. Nuddkerfið okkar er enda 
framleitt fyrir íslenskar aðstæður.“

Nuddpottarnir 
okkar hafa líka 

miklu færri stúta, sem 
hafa fyrir vikið meiri 
þrýsting, þannig að 
nuddið verður einbeitt-
ara og kraftmeira.

Atli Hermannsson
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Vor í lofti

Farsæl íslensk framleiðsla í yfir 50 ár - bmvalla.is

og verkin kalla
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Við bjóðum upp á landslagsráðgjöf
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 Fólk kemur gjarn-
an með vor-erikur 

núna. Einnig er hægt að 
fá páskaliljur í pottum 
sem fallegt er að hafa um 
páskana. Einungis þarf 
að passa að vera með 
plöntur sem þola kulda.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Lynghálsi 2 - 110 Reykjavík

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

limtrevirnet.is

Bjóðum vætuna 
velkomna
Hjá Límtré Vírnet færðu hinar traustu 
og fallegu Lindab þakrennur.

Kári Aðalsteinsson, garð-
yrkjustjóri hjá Kirkju-
görðum Reykjavíkur, segir 

að fólk ætti að huga að leiðum 
ástvina sinna fljótlega. Aðallega að 
hreinsa, taka jólagreinar og annað 
rusl sem borist hefur í leiðin. 
„Núna er ekkert frost í jörðu og 
þess vegna mjög gott að hreinsa 
beðið,“ segir hann. „Páskarnir 
eru óvenju seint núna og það hafa 
verið margir á ferð í görðunum, 
enda veðrið ágætt til útiveru. 
Sumarblómin eru þó ekki sett 
niður fyrr en í lok maí. Fólk kemur 
gjarnan með vor-erikur núna. 
Einnig er hægt að fá páskaliljur í 
pottum sem fallegt er að hafa um 
páskana. Einungis þarf að passa að 
vera með plöntur sem þola kulda,“ 
segir Kári. Gæta þarf þó að því 
að klippa ekki fjölærar jurtir og 
runna of snemma. Það gæti verið 
slæmt fyrir plönturnar ef kólnar 
með frosti,“ segir hann.

Kári segir að starfsfólk í garð-
vinnu geti aðstoðað fólk að ein-
hverju leyti við að gera leiði sem 
hefur verið í vanrækslu fallegri. 
Það sé hins vegar færra starfsfólk 
núna í sumar en verið hefur. „Við 
höfum í rauninni ekki mannskap 
til að taka leiði í gegn en reynum 
að aðstoða eftir þörfum. Það er 
hægt að panta hjá okkur ákveðnar 
samsetningar á sumarblómum og 
við sjáum um að setja þau niður. 
Hægt er að skoða samsetninguna á 
heimasíðu kirkjugarðanna, kirkju-
gardar.is, og sjá verðin. Sumar-
starfsmenn í öllum kirkjugörðum í 
Reykjavík og Kópavogi eru tæplega 
80 en voru á bilinu 120-150 á árum 
áður. Við biðlum því til fólks að 
þrífa eftir sig þar sem of mikill tími 
hjá okkur fer í að hreinsa garðana í 
staðinn fyrir að hugsa um gróður-
inn. Stóra vandamálið hjá okkur er 
rusl í garðinum. Fólk er duglegt að 
koma með ýmsa skrautmuni sem 
síðan fjúka um garðinn.“

Þegar Kári er spurður hvort það 
séu einhver blóm eða runnar sem 
fólk ætti að forðast að setja niður, 
svarar hann: „Það ætti ekki að setja 

Páskaliljur á leiði ástvinar
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma bjóða aðstandendum ýmsa þjónustu er viðkemur um-
hirðu og viðhaldi á leiðum. Erfiðara hefur þó reynst að fá sumarfólk til vinnu í görðunum en áður.

Kári segir að nú sé rétti tíminn til að hreinsa til í kirkjugörðum.  MYNDIR/ERNIR

Misjafnt er hversu duglegt fólk er að hugsa um leiði ástvina sinna. Sumir 
halda öllu hreinu og fínu á meðan aðrir koma sjaldnar. Það er fallegt að 
setja páskaliljur eða erikur í potta hjá látnum ástvinum fyrir páskana. 

niður plöntur sem dreifa sér. Smá-
vaxnir runnar eða plöntur henta 
best. Aðrar plöntur þurfa mikla 
umönnun. Við mælum heldur ekki 
með því að fólk setji litla hvíta 
steina í leiðin. Þeir grána fljótt, 
taka í sig gömul lauf og alls kyns 
óhreinindi. Það er erfitt að halda 
þeim fallegum. Stundum erum 
við beðin um að þvo þessa steina 

en það gerum við ekki svo það er 
nauðsynlegt að endurnýja þá oft. 
Við mælum frekar með að fólk noti 
íslenskan, gráan sand sem auðvelt 
er að þrífa og ódýrt að endurnýja 
og setji blómin frekar í ker eða 
potta, þá sleppur það frekar við 
illgresisvandamál.“

Misjafnt er hversu duglegt fólk 
er að huga að leiðum ástvina og 
Kári segir að margir mættu vera 
duglegri við það. Á tímabili var 
talsvert um að fólk kæmi með fána 
á leiðin en Kári segir að sem betur 
fer hafi talsvert dregið úr því. 
„Það er alltaf gaman að sjá fallega 
skreytt leiði og vel um hirt,“ bætir 
hann við en í öllum görðunum 
eru vatnspóstar og vökvunar-
könnur sem aðstandendur geta 
notað. Garðyrkjuáhöld eru einnig 
lánuð eftir þörfum. Ruslatunnur 
fyrir ólífrænt rusl og kassar fyrir 
lífrænan úrgang eru einnig víða í 
öllum görðum.

Hortensía þolir að vera í stórum potti. 

Það er mjög fallegt að setja hort-
ensíu í potta utandyra. Þær eru 
til í nokkrum litum og blómstra 
mikið og lengi. Vinsælustu litirnar 
eru bláir tónar, bleikir eða hvítir. 
Hortensían þrífst ekki í kulda svo 
hún getur einungis verið úti yfir 
sumarmánuðina, helst á sólríkum 
og skjólgóðum stað. Ekki þarf að 
gefa plöntunni áburð nema einu 
sinni í mánuði.

Falleg hortensía
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Í Bandaríkjunum er engin lóa sem boðar komu vorsins heldur 
blómasýningin í Philadelphia. Hún hefur verið haldin síðan 1829 
og er stærsta og elsta sýning af þessu tagi í heiminum. Rúmlega 250 

þúsund manns mæta árlega til að berja blómadýrðina augum. Á hverju 
ári er nýtt þema valið og að þessu sinni var það „Flower Power“ í tilefni 
af því að Woodstock-rokk hátíðin fræga var fyrst haldin fyrir 50 árum.

Yfir átta þúsund blóm voru til sýnis hvaðanæva úr veröldinni og 
þarna koma saman allir þeir bestu í faginu. Mikið er ávallt lagt upp úr 
stórkostlegum skreytingum í anda þema ársins og sem dæmi um þemu 
undanfarinna ára má nefna Undur vatnsins, Holland og þjóðgarða 
Bandaríkjanna. Mikil litagleði ríkti í ár í anda hippatímabilsins og voru 
blómaskreytingarnar margar skreyttar merkjum ástar og friðar.

Sýningin stendur yfir í níu daga og rúmlega 150 heildsalar setja upp 
bása og sýna sínar nýjustu afurðir. Fjölmargir fyrirlestrar eru haldnir og 
það er sama hvert er litið – alls staðar blasir litadýrð og fegurð við.

Stærsta blómasýning heims, Phila-
delphia Flower Show, var með þema 
í ár tileinkað Woodstock-hátíðinni 
sem fyrst var haldin fyrir 50 árum.

Fátt meira sem segir Woodstock en 
blóm í skotti á gömlum bíl. Það er 
ákveðin hippastemning yfir þessu. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Woodstock í 
einni mynd. 
Dásamlegt. 

Vá-faktorinn var svo sannarlega til staðar í ár. 

Friður og ró var 
yfir sýningunni 
þó að ein-
hverrar mestu 
rokkhátíðar 
sögunnar hafi 
verið minnst. 

Gestir voru agndofa yfir mörgum listaverkunum á sýningunni. 

Fjölmargir fyrirlesarar fræddu aðra um allt það nýjasta í blómaskreytingum. 

Blómasýning  
um blómatímabil

Hvort sem fólk elskar Andy Warhol 
eða Roy Lichtenstein þá var eitt-
hvað fyrir alla á sýningunni og ástin 
sveif svo sannarlega yfir vötnum. 
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BAUHAUS var stofnað af 
smiðnum Heinz-Georg Baus 
í Mannheim í Þýskalandi 

árið 1960. Hugmyndafræðin á bak 
við BAUHAUS er að „sameina allt 
undir einu þaki“ og gengur út á að 
iðnaðarmenn og ófaglærðir gæti 
komið og keypt allt á einum stað. 
„Í BAUHAUS er hægt að finna 
allt til verksins undir sama þaki, 
allt frá borvélum til sumarblóma 
og frá málningu til innréttinga,“ 
segir Kristján Erlendsson, deildar-
stjóri timburdeildar. „Markmið 
BAUHAUS er að bjóða viðskipta-
vinum sínum upp á mikið og 
breitt vöruúrval og eiga alltaf til 
allar vörur.

Slagorð okkar segir allt sem 
segja þarf: BAUHAUS – mikið 

úrval, gæði og lágt verð – Alltaf!“ 
segir Kristján. „Við viljum að við-
skiptavinir geti leitað á einn stað 
þegar eitthvað þarf fyrir húsið, 
heimilið eða garðinn og að þeir 
geti treyst því að fá gæðavöru á 
lágu verði hjá okkur, enda erum 
við dugleg að fylgjast með verðum 
almennt.“

Allt að fara af stað um 
þessar mundir
„Á vormánuðunum eru vörur 
fyrir bílaplön, garða, leikvelli 
og annað umhverfi alltaf vin-
sælar. Þetta er tíminn þar sem 

f lestir eru að spá og kanna hvað 
er í boði áður en lagt er af stað í 
framkvæmdir,“ segir Kristján. 
„Vörurnar okkar eru sérlega góðar 
og sterkar og henta mjög vel í 
íslenskum aðstæðum. Við höfum 
allt sem þarf og hjá okkur eru 
bæði eitt mesta og besta úrval af 
gæðavörum sem hægt er að finna. 
Vörurnar okkar henta líka fyrir 
alla, bæði einstaklinga, fyrirtæki, 
verktaka og bæjarfélög.“

Hellur, girðingar og  
pallaefni í miklu úrvali
„Við bjóðum upp á mikið úrval af 

hellum, girðingarnet-
um og pallaefnum, 
en þetta eru þær 
vörur sem eru yfir-
leitt vinsælastar í 
framkvæmdunum 
á vorin,“ segir 
Kristján. „Hellurnar 
okkar koma frá IBF í 
Danmörku, en IBF er 60 ára 
gamalt fjölskyldufyrirtæki sem 
hefur 800 starfsmenn og fjórtán 
framleiðslustaði í Danmörku, 
Póllandi og Houston í Banda-
ríkjunum.

Hellurnar eru til í nokkrum 

þykktum, eða 5-8 cm, og það 
eru um 3-400 gerðir af steinum 
í boði, hellur, hleðslusteinar, 
skrautsteinar og margt f leira,“ 
segir Kristján. „Steinarnir eru 
steyptir í tveimur lögum, sem 
gefur þeim slétt og lokað yfir-
borð. Ef fólk vill vita meira um 
úrvalið okkar erum við með veg-
legar hellubækur sem fólk getur 
komið og fengið gefins.

Pallaefnið okkar kemur frá 
öðru dönsku fyrirtæki, Froslev. 
Við bjóðum upp á síberíulerki og 
gagnvarið pallaefni á f lottu verði, 
en allt gagnvarða pallaefnið sem 
við höfum er með 20 ára ábyrgð,“ 
segir Kristján. „Við erum einnig 
með harðviðarpallaefni og við-
haldsfrítt Kirkedal komposit 
pallaefni sem er til í í fjórum 
litum og nokkrum lengdum og 
breiddum.

Við bjóðum líka upp á mikið 
úrval af girðingarnetum og 
girðingareiningum,“ segir Krist-

ján. „Við erum með margar 
stærðir, gerðir og liti í 

boði og svo erum við 
líka með sérstakar 
hundagirðingar.

Síðast en ekki 
síst getum við 

boðið upp á tugi 
gerða af garðhúsum 

og smáhýsum, auk 
stærri húsa,“ segir Kristján. 

„Svo erum við með mjög gott 
úrval af gróðurhúsum og öllu 
sem þarf í þau. Þannig að það er 
sama hvað húsið, heimilið eða 
garðurinn þarf, það fæst í BAU-
HAUS á góðu verði.“

Allt fyrir framkvæmdirnar  
á einum og sama staðnum

Kristján 
Erlendsson, 
deildarstjóri 
timburdeildar, 
segir að hjá 
BAUHAUS sé 
hægt að finna 
allt til verksins 
undir sama 
þaki. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

BAUHAUS býður upp á tugi gerða af garðhúsum og smáhýsum, en þar er líka hægt að fá stærri hús og gróðurhús. Hjá BAUHAUS er mikið úrval af girðingarnetum og girðingareiningum. Það 
eru margar stærðir, gerðir og litir í boði og einnig sérstakar hundagirðingar.

Hjá BAUHAUS er 
hægt að fá gæða-
vörur á góðu 
verði fyrir allar 
framkvæmdir. 
Margir huga nú 
að garðinum og 
BAUHAUS býður 
gott úrval af hell-
um, girðingum og 
pallaefnum.

BAUHAUS býður upp á úrval af glæsilegu pallaefni frá danska fyrirtækinu Froslev. 
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Þú færð allt fyr ir garðinn í BAUHAUS!



Grænar plöntur og blóm lífga 
upp á hvers konar rými 
svo um munar. Baðher-

bergið er kannski ekki sá staður 
sem fólki dettur fyrst í hug þegar 
raða á blómum en þó geta margar 
plöntur þrifist vel inni á baðher-
bergi.

Aloe vera-plantan getur haft 
það fínt inni á baðherbergi. Hún 
þarf ekki mikla birtu og ekki 
mikið vatn, rakinn inni á baðher-
berginu getur því vel haldið henni 

í góðum gír. Hana er líka gott að 
hafa við höndina við spegilinn en 
gelið úr plöntunni er gott á við-
kvæma húð.

Tannhvassa tengdamömmu 
eða indjánafjöður má vel loka 
inni á baðherbergi. Hana þarf 
afar sjaldan að vökva og hún 
plummar sig því vel í rakanum frá 
sturtunni. 

Þó tannhvöss sé er þessi 
planta sérstaklega góð í að 
hreinsa andrúmsloftið og fer því 

vel hvar sem er á heimilinu.
Bambus spjarar sig líka afar vel 

inni á baði. Staðsetningin þar 
inni gæti þó skipt máli þar sem 
hann vex hratt. Hann fer því best 
þar sem hann hefur pláss til að 
vaxa upp og getur vel staðið á 
gólfi.

Rakt og gluggalaust  umhverfi 
henta orkídeum líka ágætlega. 
Þær eru líka sérstaklega fallegar 
og gera mikið fyrir herbergið þó 
þær blómstri ekki í langan tíma.

Grænar plöntur á baðið

Grænar plöntur passa alls staðar 
við, sérstaklega inn á baðið. 

Lífrænan úrgang ætti að flokka 
og nota til moltugerðar. 
Dæmi um það sem til fellur í 

eldhúsinu og nota má í jarðgerð 
eru ávextir og grænmeti, egg og 
eggjaskurn, brauð, kaffi, te, mjöl 
og pasta, afskorin blóm og fleira. 
Úrganginum er safnað í safn-
kassa úti í garði. Best er að kassinn 
standi þar sem er skjól og skuggi. 
Athuga þarf að setja inn á milli 
þurrefni eins og trjákurl, gras, lauf, 
greinar og kvisti. Ef of mikið af því 
sama fer í kassann getur það gert 
örverunum erfitt fyrir. Gott er að 
hræra öðru hvoru í massanum. 
Reglulega er gott að moka einni 
til tveimur skóflum af þroskaðri 
moltu og dreifa ofan á nýja úrgang-
inn. Þannig blandast örverurnar 
og geta byrjað að brjóta niður 
nýjan úrgang.
Heimild: sorpa.is

Moltugerð

Nota má í jarðgerð meðal annars 
ávexti og grænmeti, egg og eggja-
skurn, brauð, kaffi, te og fleira.

Stórir blómapottar og -kassar 
eru skemmtileg viðbót við 
beð í görðum eða til prýði á 

svölum. Úrvalið af pottum er slíkt 
að allir ættu að geta fundið einn 
slíkan að sínum smekk. Leirpottar 
eru þannig gerðir að jarðvegurinn 
getur „andað“ í þeim en að sama 
skapi gufar vökvi hraðar upp í 
þeim. Því þarf að vökva oftar verði 
þannig pottur fyrir valinu en hann 
hentar vel fyrir blóm sem þola að 
þorna af og til. Þess þarf að gæta 
að potturinn sé nógu stór fyrir það 
blóm eða plöntu sem á að setja í 
hann. Sé plantan há þarf pottur-
inn að vera stór.

Til að plönturnar dafni vel er 
lykilatriði að nota góðan og nær-
ingarríkan jarðveg og muna að 
vökva reglulega.

Ekki er æskilegt að blanda 
saman vor- og sumarblómum í 
sama pottinn. Betra er að byrja 
á að setja vorblóm í pottinn og 
skipta þeim svo út fyrir sumar-
blóm. Á haustin er síðan hægt 
að setja í hann haustblóm, t.d. 
lyngplöntur (Erica). Þannig hefur 
potturinn notagildi stóran hluta 
ársins.

Gróður í 
blómapottum

Prýði er að blómum og öðrum 
gróðri á svölum. NORDICPHOTOS/GETTY
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Trupper 15" garðarðarðarðarððverkfæri

Verðð 6955555555/stk

Öflugar hjólbörur 90 lítra

7 49077777.44449999900000

MARGAR 
GERÐIR AF 
HJÓLBÖRUM

Mei-9961400 Sterkur Hellu 
& jarðvegsdúkur 10m2

2.850

Mei-9961360 
Garðyfirbreiðsla 5x1,5m

749

Mei-9957210 Skilrúm
í garðinn 9mx15cmx15cm

1.4900

Garðkarfa 5

1.99
50L

90

Proflex Nitril 
vinnuhanskarkar

39539555555555

25 stk. 110 lítra ruslapokar 995
Einnig 200 lítra 10 stk. kr. 795 (65my)y

Pretul greinaklippurPrP tul greinaklippur

875

21”greinaklippur

2.295

Hjólbörur 80L

4 490444444.4444444999999000000  

Bíla & gluggaþaþvottakústurrrrrr, g, g, g, gg, gg, gegneeee um 
rennandi 11116>180cm, hhhhhhraðraðraðrraðraðaððttent gi
með lokukun

2.6.690

Lokað slönguhjól 20m 1/2”

11.995

  1.21

Garðkanna 10 L

695

Slöngusamtengi löngusamtengi

   150
(mikið úrval tengja)

kfæriTia - Garðverkfæri

verð 49049 pr. stk. 

11..889900,,999922.119900,,-9999

Verð frá 22.33399000,--3333999922

1.899990,-

Garðskafa

1.490,-

Sterkkir Cibon strákústar
45cmm 1.395 kr.
60cmcm 1.895 kr.

Garðúðari. Ál, 33 arma.

1.690  

Strákústur m/stálfestingu 30cmkúst m/st festingu 30 mm 

p gTruper garðverkefæri 4 í setti

1 6901

Meister - Úðabyssa
með stillanlegu skafti

  2 4952.495 

Mikið úrval af 
þrýstikútum. 
Verð frá 2.190

Moltugerðarkassi

20 L 55.999900
50 L 7.790

M

42

65

LLA-308
i 3x8 þrepPRO álstigi
m2,27-5,05 m

89020. 0000

Áltrappa 4 þrep 5.440
5 þrep 7.290

Áltrappa 3 þrepaa 3 333 3333

4.4904.490

Strákústur m/stálfestingu 3kústur m/stálfestingu 3
breiðuiður

8899555555589555

20m Meisster 
garðslangga með 
tengjum

2.4990

m

kkklippur 23060 Trup hek

1.2451   

Truper 1057Truper 10574Tr

.690,-011111...690,

11

-11.777777777999999000,,---- 11

Allt fyrir vorverkin
,,

1..99999999900,,-1 ,-

Malarhrrífrífr aa

1.55999900,,,,,,,--------11 559999000

MIKIÐ
ÚRVAL

Truper sleggja 
m. fiberskafti 3,6kg

3.590

Mikið úrval af

3.5
PRETUL úðadælaPR
5 l. Trup 24685

2.8902.88888890 

Truper handöxi

1.395

875  .690.

öxi

Meistar 
upptínslutól
/p/p/pplolololokkkkkkkkarararariiii

1.690

MIKIÐ ÚRVAL

AF STIGUM  

OG TRÖPPUM

fiberskaaffffftt

2.777799999990

Truper Sllönguvagn 

6.99956  

Pretul
LaufhrífaLaufhrífa

69569595555

Fy
rir

va
ri 

um
 p

re
nt

vi
llu

r. 
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