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Kynningarblað 
Fönix, Marpól, nýjar 
reglur um orkunotkun 
og hugvitsamleg ráð.

Nilfisk-ryksugur í yfir hundrað ár
Fönix ehf. er 79 ára gamalt fyrirtæki og hefur verið í Hátúni 6 síðan 1973. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir hinar þekktu Nilfisk-ryksugur sem hafa 
verið framleiddar í yfir hundrað ár. Samkvæmt nýrri reglugerð má mótorstærð heimilisryksugu ekki vera yfir 1600 vöttum. Fönix mun bjóða upp á 
margar gerðir af ryksugum frá Nilfisk með mótorum undir þessu viðmiði. Einnig má fá stærri atvinnutæki með mótorum í þessum nýja vattaflokki.

Sveinn Sigurðsson, framkvæmdastjóri Fönix, býður mikið úrval af ryksugum í öllum 
stærðum frá Nilfisk í Fönix. MYND/GVA

Fönix hefur verið um-
boðsaðili fyrir Nilfisk í 
nær sjötíu ár. Nilfisk er 

í dag einn stærsti framleið-
andi hreingerningartækja, 
allt frá ryksugum til götusóp-
ara. „Nilfisk var stofnað árið 
1906 og hefur framleitt ryk-
sugurnar þekktu í yfir hundr-
að ár,“ segir Sveinn Sigurðs-
son framkvæmdastjóri. „Nil-
fisk er með verksmiðjur í nær 
öllum heimsálfum og fram-
leiðir mikið úrval af tækjum, 
allt frá litlum ryksugum upp í 
stór atvinnutæki og allt þar á 
milli. Við erum með hljóðlát-
ar ryksugur með hepasíum sem 
henta öllum stærðum af heim-
ilum. Allt frá litlum og nett-
um ryksugum upp í stórar sem 
henta mörg hundruð fermetra 
húsum. Einnig erum við með 
stóra línu af atvinnuvélum.“

Þann fyrsta september næst-
komandi tekur ný reglugerð 
um heimilisryksugur gildi þar 
sem mótorstærð má ekki fara 
yfir 1600 vött. Heimilisryksug-
ur fá orkuflokkunarmiða og 
búið er að setja ákveðna mæli-
kvarða á getu þeirra. Á nýja 
miðanum kemur einnig fram 
hljóðstyrkur frá tæki, afköst 
tækis á mismunandi gólfefnum 
og filtergæði.

„Við hjá Fönix munum bjóða 
frá og með fyrstu viku sept-
embermánaðar margar gerð-
ir af ryksugum frá Nilfisk með 
mótorum sem eru f lestir 750 
til 1150w. Nilfisk mun ganga 
lengra þannig að í septem-
ber koma einnig nokkrar ryk-
sugur í atvinnulínunni með 
orkuflokkunarmiðanum. Nil-
fisk hefur barist lengi fyrir því 
að fá svona f lokkun í gang og 
hefur lengi verið með færri 
vött í sínum tækjum en aðrir 
framleiðendur. Þeir hafa 
alltaf talið að það þurfi 
ekki að hafa öll þessi vött 
og vinsælustu atvinnu-
vélarnar frá Nilfisk hafa 
verið um 900 vött síð-
astliðin þrjátíu ár. Það 
hefur verið algengt hjá 
mörgum framleiðend-
um að vélarnar séu 
2600 til 2800 vött. 
Stærstu heimilis-
vélarnar frá Nilfisk 
hafa verið um 2000 
vött en framleiðslu 
þeirra hefur nú 
verið hætt,“ segir 
Sveinn. 

Power P40 frá Nilfisk Power Eco frá NilfiskCoupe Neo frá Nilfisk.
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Miðarnir sýna 
muninn á eldri 
gerðinni 2000w og 
svo nýjustu 750w 
vélunum af Nilfisk 
Elite.
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Framvegis verða gerðar meiri 
kröfur til ryksuguframleiðenda 
líkt og framleiðenda annarra 
heimilistækja. Kröfurnar snúa 
að orkunotkun, hávaða, end-
ingu og fleiri þáttum.

„Þetta þýðir ekki að fólk þurfi 
að hlaupa til og henda ryksugum 
sem það á og innflytjendur mega 
selja þann lager sem til er í land-
inu,“ segir Guðrún Lárusdóttir, 
sérfræðingur hjá Neytendastofu. 
„Framvegis þurfa framleiðend-
ur hins vegar að fylgja nýjum 
reglum og einungis framleiða 
ryksugur sem eru undir 1600 
vöttum. Árið 2017 er stefnt að því 
að viðmiðið verði komið niður í 
900 vött eða minna.

Að sögn Guðrúnar hafa engar 
kröfur verið gerðar til ryksugu-
framleiðenda hingað til. „Það hafa 
einfaldlega verið búnar til ryk-
sugur og þær settar á markað. Það 
hefur svo verið neytenda að velja 
og væntanlega hefur valið farið 
eftir því sem sagt er í verslunum 
eða bara eftir merkjum. Eftir breyt-
inguna þurfa framleiðendur hins 
vegar að upplýsa neytendur um 
orkueyðsluna, hávaða, endingu, 
hversu vel ryksugan sýgur upp 
agnir og hversu mikið ryk hún losar 
út í andrúmsloftið. Þessar upplýs-
ingar þurfa að vera sýnilegar á ryk-
sugupakkningunni við kaup.“ 

Guðrún segir reglugerðina 
bæði til hagsbóta fyrir umhverf-

ið og neytendur. „Kröfur til fram-
leiðenda heimilistækja fara sífellt 
vaxandi og gilda þær til dæmis 

um ísskápa, þvottavélar, þurrk-
ara, kaffivélar og önnur álíka 
tæki. Hugmyndin með þeim er 

að minnka orkunotkunina en um 
leið að gera auknar gæðakröfur. 
Talið er að kröfur um minni orku-

notkun heimilistækja leiði til 5% 
orkusparnaðar á ári í Evrópu eða 
um 400 teravattstundir á ári.

Fyrir neytendur og umhverfið 
Frá og með 1. september verður framleiðendum ryksuga óheimilt að selja og dreifa orkufrekum heimilisryksugum á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Frá þeim tíma mega ryksugur einungis vera 1600 vött en algengustu ryksugur í dag eru 1800 vött. Vöttin segja 
til um hversu mikil rafmagnsnotkun vélarinnar er en ólíkt því sem margir halda hefur meiri orkunotkun ekkert með gæði að gera.

Að seilast lengra
Ekki henda pappahólkunum innan 
úr jólapappírsrúllunum. Slíkar rúll-
ur má nota sem framlengingu á ryksug-
ustúta. Með því að líma hólkinn við ryk-
sugurörið með taulímbandi er hægt að 
seilast mun lengra en annars. Þann-
ig má ryksuga köngulóarvefi úr loftum 
eða sjúga rykið af viftum og ljósakrón-
um. Einnig má nýta þessa framleng-
ingu til að ryksuga undan rúmum og 
öðrum húsgögnum. Fyrir þrengri rými 
má klípa rúlluna saman og þá má troða 
henni víða þar sem hart járnrörið kemst 
ekki. 

Nælonsokkar til bjargar
Martröð foreldra verður að veruleika 
þegar börnin missa plastperludunkinn 
í gólfið og litríkar perlur skoppa um allt. 
Mikill höfuðverkur getur fólgist í að tína 
upp þetta smádót. Þá kemur ryksugan til 
bjargar. Með því að klippa nælonsokka-
buxur og líma við ryksugustútinn er hægt 
að fara hamförum í að ryksuga perlur af 
gólfum án þess að þær endi allar í maga 
ryksugunnar. Nælonsokkurinn gríp-
ur perlurnar og síðan er hægt að losa þær 
þægilega ofan í boxið á ný. 

Þetta nælonsokkaráð virkar einn-
ig þegar ryksuga á viðkvæma hluti á borð 
við silkiblóm og gluggatjöld. Þá er nælon-
sokkurinn strekktur yfir stútinn svo að-
eins ryk kemst í gegn.

Fyrir hárið
Skemmtilegt myndband gekk um net-
heima fyrir nokkru. Þar sést faðir setja 
hárteygju utan um ryksugurörið. Þá 
kveikir hann á tækinu, ryksugar hár 
dóttur sinnar inn í rörið og smellir síðan 
teygjunni upp á hárið til að mynda tagl. 
Fyrirmyndarráð fyrir þá sem þykjast ekki 
kunna að greiða hár.

Ilmandi gott
Oft blossar upp sérstök ryksugulykt 
þegar kveikt er á ryksugunni. Á netinu 
er bent á sniðuga leið til að koma ilm um 
allt hús. Þannig má spreyja ilmi í papp-
írsþurrku, hún er síðan ryksuguð upp í 
vélina og á þaðan að veita lykt um allt 
rýmið.

Öfugsnúin lausn
Það er ekki tekið út með sældinni að ryk-
suga undir rúmum. Sérstaklega borga 
hnén fyrir erfiðið. Ein auðveld lausn er að 
snúa handfanginu öfugt. Þannig mynd-
ast öfugur bogi sem gerir fólki auðveld-
ara að ná undir rúmin án þess að þurfa 
að krjúpa.

Hlífum veggjum
Þegar ryksugað er rösklega vill ryksugu-
hausinn strjúkast við veggi og annað-
hvort rispa þá eða lita. Með því að líma 
límband meðfram ryksuguhausnum 
minnka líkurnar á slíkri eyðileggingu.

Hugvitsamleg nýting ryksugunnar
Hlutverk ryksugunnar er flestum ljóst. Hún sýgur ryk og önnur óhreinindi af gólfum og úr teppum. Hana má einnig nota til að 
hreinsa mylsnuna úr sófapullunum. Ryksuguna má þó nota á mun fjölbreyttari hátt eins og eftirfarandi dæmi sýna:
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Við byrjuðum að selja gólf-
bón og hreinsiefni til verk-
taka, stofnana og fyrir-

tækja, svo bættust heimilis-
ryksugur við og f leiri vörur til 
hreingerninga en Marpól er al-
hliða hreingerningarvöruversl-
un. Það er oft talað um að við 
séum best geymda leyndarmál-
ið í bænum,“ segir Gunnar Size-
more, sölumaður hjá Marpól ehf., 
Nýbýlavegi 18 í Kópavogi.

Þýsk gæði
Marpól selur gæðaryksugur  frá Sebo 
en Sebo-vélarnar eru bæði hannaðar 
og framleiddar í Þýskalandi. Í þeim 
er gott filterkerfi og því henta þær 
fólki vel sem er með ofnæmi.  Sér-
stakur stuðpúði er utan um vélarn-
ar, sem kemur í veg fyrir skemmdir 
á húsgögnum og innréttingum og á 
ryksugunni sjálfri, ef hún rekst utan í. 

Verðið á Sebo-vélunum er frá 
37.000 krónum og segir Gunnar end-
inguna frábæra.

„Það koma margir til okkar sem 
eru orðnir þreyttir á ódýrari vélum 
sem jafnvel eru orðnar hálfónýt-
ar eftir árið eða pokarnir hættir að 
fást. Endingin er frábær á Sebo-ryk-
sugunum og hjá okkur fást pokarn-
ir alltaf á góðu verði. Þau fyrirtæki 
sem hafa keypt af okkur vélar hafa 
ekki þurft að endurnýja þær fyrr 
en eftir 10 til 20 ár. Við erum einn-
ig með varahluta- og viðgerðaþjón-
ustu í versluninni og ef bíða þarf 
eftir varahlut lánum við ryksugu út 
á meðan,“ segir Gunnar. 

Vinsælar brúðargjafir
Sebo Felix-ryksugan er vinsæl 
brúðkaups- og innflutningsgjöf 
segir Gunnar en Sebo Felix-vélin er 
skemmtileg útlits og  fæst í mörg-
um litum. 

„Það er ákveðið „retro-look“ á 

henni. Sebo  Felix-vélin er ekki 
handryksuga á skafti heldur öflug 
bursta vél. Hún er mjög vinsæl hjá 
okkur og þessa vél geymir fólk ekki 
inni í skáp heldur hefur hana frek-
ar til sýnis.  Vélin er þægileg í notk-
un þar sem hún er ekki í eftirdragi 
og einnig er þetta eina burstaryk-
sugan á markaðnum sem er með 
liðamótum á hausnum svo auð-
veldlega má smeygja henni undir 
borð og út í horn.“ 

Alhliða ræstilausnir
Gott úrval fylgihluta, svo sem burst-
ar og stútar á ryksugurnar, fæst hjá 
Marpól, auk bóns og hreinsiefna fyrir 
ólíkar tegundir gólfefna, gólfþvotta-
vélar,  gluggaþvottaáhöld og fleira. 
Þá fást einnig hreinsiefni fyrir eldhús 
og baðherbergi, svo sem kísilhreinsir 
sem Gunnar segir hafa slegið í gegn.

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðunni www.mar-
pol.is.

Heimilisryksugurnar frá Sebo eru búnar góðu filterkerfi og henta fólki með ofnæmi. Sérstakur 
stuðpúði er utan um vélarnar sem takmarkar skemmdir á húsgögnum og innréttingum.

Marpól selur vélar til stofnana og fyrirtækja.

Ryksugurnar frá Sebo þarf ekki að endurnýja fyrr en eftir 10 til 20 ár að sögn Gunnars. Gott úrval af fylgihlutum, stútum og burstum 
fæst í versluninni.

Best geymda leyndarmál bæjarins
Marpól ehf. á Nýbýlavegi 18, Dalbrekkumegin í Kópavogi, býður alhliða ræstingalausnir fyrir fyriræki, stofnanir og heimili. Marpól 
selur ryksugur frá þýska merkinu Sebo. Vélarnar eru endingargóðar og meðal annars vinsælar til brúðkaups- og innflutningsgjafa.

Sebo Felix-ryksugan er vinsæl í brúðkaups- og innflutningsgjafir. Hún er eina burstaryksugan á markaðnum með liðamótum á haus 
svo auðvelt er að ryksuga í hornum og undir húsgögnum.

Gunnar Sizemore sölumaður segir Marpól 
ehf í Kópavogi eitt best geymda leyndar-
málið í bænum. Verslunin selur alhliða 
ræstingalausnir fyrir bæði stofnanir og 
heimili.

MYND/VALLI
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ÓFRÝNILEG RYKSUGA
Ryksugur geta verið mikil ólíkindatól og efniviður í margs konar listsköpun. 
Ófrýnileg ryksuga var meðal annars miðpunktar eins þáttar í hryllingsseríunni 
vinsælu Tales from the Darkside sem sýnd var í bandarísku sjónvarpi á árunum 
1984-1988.
Umræddur þáttur var í fjórðu seríu og ber nafnið „Hush“. Þar greinir frá barn-
fóstru sem á að líta eftir veikum pilti eina kvöldstund. Til að stytta sér stundir finna 
þau upp á saklausum leik sem gengur út á að búa til ýmis kvikindi úr heimilis-
tækjum sem borða allt sem gefur frá sér hljóð. Ekki vildi betur til en svo að ryksuga 
heimilisins öðlaðist líf og hóf að sjúga til ólífis allt sem gaf frá sér hljóð á heimilinu. 
Tekur nú við æsilegur eltingaleikur þar sem ryksugan reynir að hafa upp á þeim 
tveimur. Þar sem pilturinn er lasinn og með stöðugan hósta gengur flóttinn 
illa. Leikar æsast enn frekar þegar ryksugan öðlast mátt til að greina hjartslátt 
stúlkunnar. 
Sögulok verða ekki gefin upp hér en áhugasamir geta horft á þáttinn, ásamt 
öðrum þáttum úr fjórum seríum Tales from the Darkside, á YouTube.

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Sérfræðingar í 
RYKSUGUM

ZD10-50LRyk/blautsuga Drive Z
1000W, 50 lítrar1000W, 50 lítrar

28.900,-
Soteco Topped 515, Longo pacSoteco Topped 515 Longo pac

165.990,-
Ryk/blautsuga Drive ZD98A-2B 2000W, 70 lítrar

44.900,-

gArges HKV-100GS30 1000W, 30 lítrar

29.900,-
Soteco Base XP 315 1300W

35.990,-

gaSpandy heimilisryksug
1600W, HEPA filter1600W HEPA filter

6.690,-
rive Bískúrsryksugan 1200W, 20 lítrar

7.490,-

Fyrir fyrirtækin Fyrir iðnaðarmanninn Fyrir meistara

Fyrrir minni spámennFyrir minni spámennrir minni spámenn Fyrir stærri spámennFyrir stærri spámennFyrir stærri spámenn Fyrir allaFyrir alla

yrir bílskkkkkúúúúúúrinnyrir bílskúkúúúúúúúúrinnFyrir húsbóndannFyrir húsbóndannbó nnFyrir Alvöru Fyrir Alvörui A
kt kverktaka

Argees HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

25.900,-25 900

D

FyFyFFFFFFFFFFFFFFFFyrir „alvöru  Fyrir alvöru“
verktaka

Pullman Ermator - Áratuga reynsla á Íslandi!

00W Ermator Pullmann  S26 260

  349.900,-
Ermator Pullmann S13 1300W E t P ll S13 1300W

  254.600,-

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 9-12 & 13-18

TEPPI SKYLDI RYKSUGA 
TVISVAR Í VIKU
Mælt er með því að ryksuga 
heimilið að lágmarki einu sinni 
í viku. Ef ekki eru börn og dýr á 
heimilinu gæti tvisvar í mánuði 
dugað en þá er nauðsynlegt að 
moppa á móti. Teppi ætti aftur á 
móti að ryksuga tvisvar í viku. 
Þeir staðir sem oftast verða 
útundan þegar ryksugan er á 
lofti og safna því óþarflega miklu 
ryki eru rúm, bólstruð húsgögn, 
púðar og tuskudýr. Eins gleymist 
oft að ryksuga á bak við og undir 
húsgögn og ofan af hillum.
 Að jafnaði dugar að ryksuga 
helstu gólffleti en miða skyldi 
við að ryksuga á fyrrgreindum 
stöðum að lágmarki einu sinni í 
mánuði.

VISSIR ÞÚ ÞETTA?
Fyrsta ryksugan var Whirlwind-
uppsópsvél sem notaði ekki 
rafmagn og var fundin upp í 
Chicago 1869.
Á eftir straujárninu var ryksuga 
annað vinsælasta heimilisraftæki 
heimsins á árunum 1920 til 1960.
Árið 1913 kom á markað ryksuga 
í sex mismunandi útfærslum og 
útbúin fylgihlutum fyrir ryksugun 
á gólfum, veggjum, áklæði og 
stútum fyrir rifur. Hana var meira 
að segja hægt að nota sem hár-
blásara
Á 19. öld voru ryksugur sam-
byggðar fínum innréttingasam-
stæðum sem gjarnan gegndu 
hlutverki sófaborðs eða kokkteil-
bars. 
Ryksugur eru áhrifaríkasta og 
sparneytnasta leiðin til að halda 
gólfum hreinum og fjarlægja 
ryk og ofnæmisvaka innanhúss. 
Sannað hefur verið að unnt er 
að fjarlægja 90 til 95 prósent 
allra óhreininda úr teppum með 
reglulegri ryksugun.
Áður en ryksugur komu til 
sögunnar voru teppi bönkuð 
með teppaspaða til ryklosunar 
og telaufum dreift á teppin til að 
draga í sig ryk og drullu sem svo 
var sópað af.


