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HLUTI AF BYGMA

 3.000 KR.

ÁVÍSUN 

Á BAKHLIÐ

Skútuvogur ........... 525 3160

Grafarholt .............. 520 3900

Hafnarfjörður ......... 525 3500

Reykjanesbær ....... 421 6500

Borgarnes .............. 430 5544

Akranes .................. 433 6500 

Ísafjörður ............... 450 3300

Dalvík ..................... 466 3200

Akureyri ................. 460 3500

Húsavík .................. 464 8500

Egilsstaðir .............. 470 3100

Reyðarfjörður ........ 474 1207

Höfn í Hornafirði ... 478 1600

Vestmannaeyjar .... 488 1050

Hvolsvöllur ............ 487 8485

Selfoss ...................480 0800

SÆLU
REITUR

20132013

Geymdu blaðið! 

Aðalnúmer: 525 3000

525 3000 www.husa.is
www.blomaval.is

HLUTI AF BYG MA

 

HLUTI AF BYG MA

Handhafa

Þrjúþúsund 00/100

Ef keypt er fyrir 10.000 krónur eða meira 

14. - 26. maí 13 Húsasmiðjan og BlómavalGildistími 20

Krónur:

Greiðið gegn 
tékka þessum

Ávísunin gildir sem 3.000 kr. innborgun í öllum verslunum Húsasmiðjunnar og Blómavals, frá þriðjudeginum 14. maí til sunnudagsins 
26. maí 2013, ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira. Ávísunin gildir eingöngu þegar verslað er með kreditkorti eða í staðgreiðslu en ekki 
í reikningsviðskiptum eða með gjafakortum.

Tékknr.                       Fl                         Banki-Hb

3.000,-
HLUTI AF BYGMA

3.000,-

ÁVÍSUN 
HANDA

ÞÉR! Komdu með 
þessa ávísun
fyrir 26. maí 
og fáðu 3.000 kr. 
afslátt ef þú 
kaupir fyrir 
10.000 kr. eða 
meira! 

Hlökkum til 
að sjá þig!
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100% verðöryggi og
5 ára ábyrgð fyrir pallinn þinn
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

P5 ábyrgð á öllu pallaefni

á pallaefni og 5 ára ábyrgð!
LÆGRA VERÐ

Innifalið í P5

P5 ábyrgð veitir 100% verðöryggi* á heildarkostnaði.
Það þýðir að ef þú finnur betra heildarverð fyrir sólpallinn þinn — þá jöfnum við það. 
Við þetta bætist 5 ára ábyrgð* á öllu pallaefni Húsasmiðjunnar. 
Allt pallaefni frá Húsasmiðjunni er fyrsta flokks AB gagnvarið timbur.

Að auki nái heildarverðmæti 100.000 kr.

100% verðöryggi*

5 ára ábyrgð á pallaefni*

P5 ábyrgðarskírteini
Kauplán með 0% vöxtum*

DVD kennslumyndband
10.000 kr. gjafakort sem nota má í Húsasmiðjunni og Blómavali.

* sjá nánar skilmála á www.husa.is
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SÓLPALLURINN 
EYKUR LÍFSGÆÐIN
Sólpallur við húsið eða sumarbústaðinn nýtist vel, stækkar 
íverustað fjölskyldunnar og býður upp á fjölbreytta möguleika 
auk þess að auka verðgildi húseignarinnar.

Þetta á sérstaklega við þegar hægt er að ganga beint út á pallinn. Við byggingu 
frístundahúsa er pallurinn oftast óaðskiljanlegur hluti hússins með beint aðgengi, 
oftar en ekki frá fleiri en einum stað. Smíði sólpalla við eldri hús í þéttbýli kallar oft 
á rækilega skoðun á aðstæðum, einkum hvað varðar aðgengi, hvernig pallurinn snýr 
við sól og ríkjandi vindátt. 

Hér á næstu síðum er fjallað um skjólgirðingar og pallasmíði, sem gefa örugglega 
nokkrar hugmyndir um hvernig hægt er að smíða pall og skapa skjól á sem bestan 
hátt.

Þú færð 100% verðöryggi og 5 ára 
ábyrgð fyrir pallinn þinn

Það er ekkert mál að  
smíða pallinn með okkur!

1
2

3

Þú kemur til okkar með 
teikningar eða þínar hugmyndir 

Við hjálpum þér að efnistaka og 
útfæra pallinn og mæta þínum 
þörfum um verð og gæði

Þú sækir efnið eða við sendum 
þér það heim að dyrum.

SVONA FÆRÐU PALLINN  

Á LÆGRA VERÐI
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

FURA

Loksins 
á DVD

FYRSTA FLOKKS GÆÐI

Margbreytilegar og stundum harðar veður-
aðstæður hérlendis kalla á að það timbur 
sem við notum utandyra sé vel varið gagnvart 
áhrifum veðráttunnar. Hægt er að verja timbur 
með margvíslegum hætti en algengasti viðurinn  
í palla og skjólveggi er gagnvarin fura. Gagnvarið 
timbur er meðhöndlað með söltum til að auka 
mótstöðu þess gegn lífrænum efnum eða 
lífverum sem brjóta timbrið niður eins og t.d. 
fúasveppur og skordýr.

Húsasmiðjan selur eingöngu fyrsta flokks AB 
gagnvarið timbur frá framleiðendum sem nota 
viðurkennd efni gagnvart umhverfi og heilsu 
fólks.

RÁSUÐ FURA
Húsasmiðjan býður einnig 
rásaða furu. Þetta nýja 
afbrigði gefur pallinum 
fallegt og þægilegt 
yfirbragð. Kynntu 
þér málið hjá 
okkur og fáðu 
ráðleggingar. 

TIMBURMENN
KENNSLUMYNDBAND
LÆRÐU AÐ SMÍÐA PALLINN 
MEÐ ERNI ÁRNASYNI Á 
fæst í Húsasmiðjunni

Húsasmiðjan selur eingöngu fyrsta flokks AB 
gagnvarið pallaefni. Húsasmiðjan býður 
5 ára ábyrð og verðöryggi á öllu 
pallaefni með P5 ábyrgð. 
Kynntu þér málið og 
varist verri gæði.

LÆGRA VERÐ
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Í Rússlandi hefur lerki verið mikið notað í gegnum aldirnar vegna mikils styrkleika og 
endingartíma viðarins. Lerki hefur verið notað í timburhús, staura, brýr, járnbrautar 
undirstöður og skip. Í Rússlandi eru dæmi um mörg hundruð ára gamlar byggingar 
úr lerki og dæmi um að fundist hafi leifar af heillegum byggingum sem eru meira en 
þúsund ára gamlar.

Undanfarin ár hefur notkun á lerki í pallaefni og utanhúsklæðningar stóraukist og 
markaðshlutdeild hefur aukist mikið ár frá ári á Norðurlöndum sem og hér á landi.

Vegna náttúrulegrar fúavarnar Síberíulerkis er ekki þörf á að yfirborðsmeðhöndla 
viðinn ef hann má grána. En ef halda á í upprunalegt útlit viðarins verður að 
yfirborðsmeðhöndla hann.

SÍBERÍU LERKI
Lerki heflað
21x90
721600

Lerki heflað
90x90 mm/48x90 mm 
790600/748600

Lerki fínrásað/slétt
28x115 mm 
728700 Sérvinnum einnig aðrar stærðir.

LÉTTAR PALLAEININGAR SEM RAÐA MÁ SAMAN ERU AUÐVELD LAUSN FYRIR ÞÁ SEM VILJA NJÓTA 
HLÝLEIKANS SEM VIÐARKLÆDDUR PALLUR GEFUR, ÁN ÞESS AÐ SMÍÐA HEILAN PALL VIÐ HÚSIÐ.

Harðviðar 
pallaeining
30x30 sm
605505

Pallaeining, Justa
60x60 sm
604300

LÆGRA VERÐ
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Íslensk veðrátta er með þeim hætti að ef við viljum setjast niður og njóta veðurblíðunnar þá þurfum við á skjóli að halda. 
Veðrabrigði og hitamunur dags og nætur kalla oft fram hreyfingu lofts sem kemur fram sem vindur af landi til hafs eða sem 
hafgola, allt eftir tíma dags. Við smíði sólpalla við hús er því yfirleitt brugðið á það ráð að reisa skjólveggi sem skýla fyrir ríkjandi 
vindátt. Slíkir skjólveggir eru stundum hafðir að hluta úr gleri til að tapa ekki útsýni eða með fléttu sem brýtur vind án þess að loka 
að fullu fyrir útsýnið. Einingar fyrir skjólveggi úr tré eru því til í mismunandi hæð og breidd. Hér að neðan má sjá nokkrar útgáfur af 
skjólgirðingum sem eru fáanlegar í Húsasmiðjunni.

Madrid
180x180 cm
603400

Madrid
90x180/120 cm
603411

Madrid
180x120 cm
603414

Madrid
90x120 cm
603404

Madrid
180x90 cm
603415

Madrid
90x180/90 cm
603410

Madrid
90x180 cm
603405

Madrid
90x90 cm
603403

SKJÓLGIRÐINGAR

Madrid fyrir gler
179x179 sm, 3 gluggar ca 108x50,5 cm 
(gler fylgir ekki) 603435

8.990 kr15.990 kr

17.990 kr 11.590 kr 11.590 kr 11.590 kr 7.990 kr

11.990 kr

12.990 kr

Gerður skjólveggur,
íslensk hönnun.
178x178 cm
603322

13.990
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STAÐURINN UNDIRBÚINN

1. Ef gras er þar sem pallurinn á að vera, þarf að fjarlægja það og slétta undirlagið. 
Byrjað er á því að reka niður hæla þar sem horn pallsins eiga að vera og strengja línu á 
milli þeirra til að ákveða svæðið. Þegar búið er að fjarlægja grasið eða slétta undirlagið 
þarf að ganga úr skugga um að jarðvegurinn sé láréttur, þannig að pallurinn standi á 
jafnsléttu. Valið er eitt hornið sem upphafshorn og fundið út með hallamáli lárétta línu 
að næsta horni. Línan sem var strengd á milli hælanna sett í rétta hæð og síðan koll 
af kolli þar til við erum komin hringinn. Þá ætti síðasta línan að vera í sömu hæð og 
sú sem byrjað var að strengja. Næst er strengd lína í kross á milli hælanna og þannig 
fundið út hvort miðjan er ekki örugglega líka rétt.

2. Þegar búið er að slétta undirlagið, er lagður jarðvegsdúkur yfir það til að hindra 
að illgresi eigi greiða leið upp í gegn um pallinn. 4-5 sm lag af sandi eða möl er sett 
ofan á dúkinn.

3. Ef fyrirsjáanlegt er að mikill raki sé á svæðinu gæti þurft að lyfta pallinum lítið 
eitt frá jörðu. Það er hægt að gera með því að grafa holur með 1,2 metra millibili allan 
hringinn, 15x15 sm. Dýptin fer eftir því hvort um sé að ræða frostfrítt efni undir. Ef um 
slíkt er að ræða nægir að hafa holurnar 15 til 20 sm djúpar, annars þarf að grafa 60 sm 
niður, þannig að undirstaða pallsins fari ekki af stað í frostum. Því næst þarf að setja 
steypu eða forsteyptar undirstöður í holurnar og gæta þess að allar undistöðurnar 
séu í sömu hæð eins og lýst var hér að framan. Steypu er hægt að blanda á staðnum. 
Einfaldast er að fá tilbúna þurrefnablöndu í steypuna og blanda hana með vatni á 
staðnum. Þegar steypan er þurr skerum við út hæfilega stóran bút af tjörupappa og 
leggjum ofan á hana svo að bitarnir liggi ekki beint á steypunni. Ef við erum viss um 
að jarðvegurinn þar sem pallurinn á að koma sé þurr og/eða við vitum að hann hreyfist 
ekki í frostum, getum við sleppt þessum kafla og látið grindina hvíla á mölinni.

PALLALEIÐBEININGAR
SVONA SMÍÐAR ÞÚ SÓLPALLINN

SETJA PALLINN SAMAN

Pallur sem liggur á jörðinni, á frostfríu 
efni, er í raun pallur án undirstaða og 
að því leyti einfaldari í smíði. Jafnvel 
þótt við ætlum aðeins að smíða 
lítinn pall, er hann býsna þungur 
og því verðum við að smíða hann á 
staðnum.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

 Dregari: 48 x 148 mm (648800) 
gagnvarin alhefluð fura. Boltaður 
við sökkul eða vegg húss með 
UPAT múrboltum 10 x 120 HG 
(5619935).

 Bitar: 48 x 98 mm (648600) gagn-
varin alhefluð fura, millibil 0,6 m.

 Undirstaða: steypt undirsta›a (sjá 
undirstöðu-teikningar).

 Kantborð: 21 x 95 mm (621600) 
gagnvarin alhefluð fura.

 Klæðning: 28 x 95 mm (628600) 
gagnvarin alhefluð fura, bil milli 
borða 5 mm, fest með ryðfríum A4 

2

3

4

1

5

tréskrúfum, 4,5x60 TX UZ 
(5611319).

 Samtengingar: 
galvaniseraðar járnfestingar, 
NKT - þakásankeri 210 B 
(5721210/11) fest með 
galvaniseruðum skrúfum 
5,0 x 40 (5614782) 8 stk. 
í hvert járn.

 Dregarar: 48x148 mm 
(648800) gagnvarin, alhefluð 
fura, millibil 1,8 - 2 metrar.

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1. Byrjað er á því að leggja ytri ramma 
pallsins á sinn stað, skrúfa úthringinn 
saman á hornunum með hæfilega 
löngum skrúfum og rétta hann af með því 
að finna 90° horn. Því næst eru bitarnir 
í innri grindina sagaðir í rétta lengd og 
settir á sinn stað. Ef við ætlum að klæða 
pallaefnið þvert á grindina nægir að hafa 
55 sm á milli bita. En ef við ætlum að 
hafa pallaefnið á ská yfir pallinn verðum 
við að hafa 45 sm á milli bita, miðað við 
pallaefni 28x95 mm.

2. Þegar grindin er tilbúin getum við 
byrjað að klæða pallinn. Hægt er að negla 

klæðninguna niður eða nota þar til gerðar 
pallafestingar. En mælt er með því að 
skrúfa hana niður með ryðfríum skrúfum 
því þannig næst betri festa. Viðhald 
verður auðveldara og viðbætur seinna 
meir. Tvær skrúfur eru settar í hvern bita 
og ráðlagt er að hafa minnst 3ja mm bil á 
milli borða bæði til að vatn eigi greiða leið 
niður og vegna þenslu. Gott er að leggja 
mát milli borðanna til að halda jöfnu bili.

3. Klæðningin er sjaldnast nægilega 
löng til að ná yfir pallinn og þarf þá að 
setja tvö eða fleiri borð saman. Borðið er 
sagað í þá lengd að það nái nákvæmlega 

inn á mitt þverbandið í grindinni þar sem 
samsetningin kemur, sandpappír rennt 
létt yfir endann á því til að fjarlægja flísar 
sem myndast við sögun og síðan er það 
skrúfað niður. Næsta borð er síðan fellt 
að því og skrúfað niður eftir að hafa 
verið sagað í rétta lengd. Samskeytum 
af þessu tagi er ávallt víxlað þannig að 
næsta samsetning komi á öðrum stað 
en sú þarnæsta í sömu línu og sú fyrsta. 
Þannig myndast fallegt mynstur.

Mundu að bera 
strax á pallinn

Pallaolía
Jotun Treolje
Pallaolía á gagnvarið 
efni. Fáanleg 
gullbrún, græn 
og einnig í sömu 
litum og Trebitt 
hálfþekjandi.
7049123

LÆGRA VERÐ
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Gæta verður þess að planta gróðri á milli skjólveggs og þess svæðis sem nota 
á til útivistar. Þetta tryggir minni skugga og meira skjól. Velja þarf saman gróður 
af kostgæfni til þess að hann veiti skjól án þess að verða of hár.

Skuggi frá 1,8 metra skjólvegg þann 1. maí er kl. 17 um 3 m en hann lengist 
í um 6 m kl. 19.

Skuggi þann 20 júní er orðinn 2 m kl 17 en 8,5 m kl. 21 um kvöldið. 

a. Það skiptir máli að sitja ekki of nálægt skjólvegg til þess að lenda ekki í 
skugganum. Gróður gefur auk þess meira skjól.

b. Skugginn lengist frá klukkan 13 til kl 21 í byrjun maí.

c. Skuggi frá sama skjólvegg í kring um 20. júní.

AFSTAÐA SÓLAR

SKIPULAG SÓLPALLSINS

ca 2 m

18
0 

sm

17:00

19:00

ca 6 m

1. maí

20. júní
21:00

17:00

17
:00

ca 2 m

ca 2-4 m

17
:0013

:0
0

21:00

18
0 

sm

17:00

19:00

13
:0

0

a

b

c

LÆGRA VERÐ
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

HANNAÐ EFTIR ÞÍNU HÖFÐI
GERÐU RÁÐ FYRIR 
HÚSGÖGNUM
Þegar sólpallur er hannaður þarf 
að hugsa fyrir því hvernig á að 
nota hann og gera ráð fyrir plássi 
fyrir þau húsgögn sem ætlunin er 
að nota. Mælið upp stærðir borða 
og stóla og þannig er hægt að 
sjá hvort þau komast vel fyrir á 
pallinum.

Notfærðu það sem garðurinn býður upp á og útfærðu pallinn þannig að hann skapi 
sem mest rými og fái að njóta sín í umhverfinu. Garðurinn getur verið formaður 
eftir þínu höfði og þarf ekki að vera ferkantaður eða beinn. Mikilvægt er að leggja 
klæðninguna rétt á pallinn þannig að hann virki stærri en ekki minni. Ef garðurinn 
er hæðóttur má útfæra pallinn á tveimur eða fleiri hæðum. Húsasmiðjan býður 
meðal annars upp á ráðgjöf frá garðhönnuði sem vinnur með þér hugmynd að 
sólpallinum þínum.

Stanislas Bohic
í Húsasmiðjunni

FÁÐU RÁÐGJÖF OG TEIKNINGU Í ÞRÍVÍDD!
Bjarnheiður Erlendsdóttir garðhönnuður veitir þér ráðgjöf 
og vinnur með þér hugmynd af draumasólpallinum þínum 
í þrívídd. Hálftíma ráðgjöf kostar aðeins 5.390 kr.  
Sú upphæð fæst endurgreidd við kaup á efni. 

Tímapantanir í síma 525 3000
Nánari upplýsingar á www. husa.is

SÓLPALLARÁÐGJÖF

Bjarnheiður Erlendsdóttir
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Vilníus
180x80 cm
603290

Vilníus
93x80 cm
603295

Vilníus
93x80/95 cm
603305 

Vilníus
180x80/95 cm
603300

VILNÍUS

Hattur á staura
Fasaður, 45x120x120 mm
600019

Hattur á staura
120x120 mm
600028

110x110 mm
600037

Hattur á staura 
Aluzink,  
115x115 mm
600038

590 kr 490 kr 1.690 kr

690 kr

3.990 kr5.490 kr3.590 kr3.590 kr
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Blikkhólkar
20/25/31 sm í þvermál, lengd 75 sm
227128/31

Pappahólkar 3,7 m á lengd
20/25/30 sm í þvermál
226920/25/30

Steypustöplar fyrir sólpalla og minni garðhús
Tilbúnir steypustöplar með járnum til festingar við tréverk auðvelda 
uppsetningu á sólpöllum,skjólveggjum og minni garðhúsum.

1. Undirstaða fyrir smáhýsi, hæð 90 sm, kónn 50 - 20 sm. Vnr. 601340
2. Steyptur 20 sm stöpull, hæð 80 sm. BMF gataplata. Vnr. 601320
3. Steyptur 20 sm stöpull, hæð 80 sm. 2 flatjárn. Vnr. 601330
4. Steyptur 20 sm stöpull, hæð 80 sm. BMF súluskór. Vnr. 601310
5. Steypt undirstaða fyrir frostfría jörð, hæð 25 sm, 
 kónn 30 x 30 sm - 20 x 20 sm.  Vnr. 601350

1. 2. 3. 4. 5.

Auðveld lausn fyrir þá sem 
þurfa að búa til tröppur 
af pallinum eða á milli 
hæða í garðinum. Tilbúnir 
tröppukjálkar fyrir þrjú, 
fimm eða sjö þrep eru til 
hjá timbursöludeildum 
Húsasmiðjunnar. Þegar 
búið er að velja timbur í 
þrepin við hæfi, er ekkert 
til fyrirstöðu að koma fyrir 
sterklegum og fallegum 
tröppum.

25 sm

17 sm

601755 601756 601757

TILBÚNIR TRÖPPUKJÁLKAR

UNDIRSTÖÐUR

Þykkt 45 mm

LÆGRA VERÐ

4.390 kr3.090 kr1.990 kr

VERÐ FRÁ

1.190

VERÐ FRÁ

5.990

VERÐ FRÁ

4.690
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Festingar fyrir íslenskar aðstæður 
SIMPSON Strong-Tie áratuga reynsla á Íslandi
Í meira en 50 ár hefur Simpson Strong-Tie framleitt festingavörur með það að markmiði að hjálpa 
fólki að byggja öruggari og sterkari heimili, byggingar og sólpalla. Simpson Strong-Tie er leiðandi 
fyrirtæki á heimsvísu í þróun, rannsóknum og framleiðslu á festingavöru. Vandaðar festingar 
styrkja og auka endingu þess sem smíðað er og leggja grunninn að áralangri endingu.

Þegar skeyta þarf saman einingar í sólpalli og skjólgirðingu eru festingar frá 
SIMPSON Strong-Tie tilvaldar og létta verkið. Til eru festingar sem hæfa 

margvíslegum samsetningum. Vinklar af ýmsum gerðum, bjálkaskór, 
samskeytingar, gataplötur, súluskór, staurafestingar, pallahólkar 

og margt fleira.

LÆGRA VERÐ
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Vnr. 5725194

Eitt mesta úrval landsins af festingum frá 
SIMPSON Strong-Tie
Þakásanker - Vinklar - Gataplötur - Bjálkaskór - Súluskór - Skrúfur - 
Saumur og fleira.

Vi› mælum me› að nota til þess gerðar skrúfur og saum, í allar festingar frá SIMPSON 
Strong-Tie. Festingarnar eru me› ábyrg›, a› því gefnu a› nota›ur sé réttur saumur e›a 
skrúfur frá framleiðanda.

Bjálkaskór frá SIMPSON Strong-Tie

Húsasmiðjan býður upp á margar gerði og stærðir af bjálkaskóm frá
Simpson Strong Tie. Góðir bjálkaskór auðvelda festingum á dregurum
td. í steinvegg og auka burðarþol sólpallsins.

Vinkill
Með styrkingu, ABR9020, 
88x88x2,0x65 mm
vnr. 5722191

Bjálkaskór
35x90mm
vnr. 5726485

Bjálkaskór
vnr. 5725194

Vinkill
105x105 mm
vnr. 5722260

Súluskór
48x40 mm
vnr. 5725110

Þakásanker
117-370 mm
vnr. 5721170-1

Gataplötur
Margar stærðir

verð frá 

99kr.

verð frá 

399kr.
verð frá 

349kr.

verð frá 

199kr.

verð frá 

899kr.

verð frá 

129kr.
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MEIRI ENDING MINNA VIÐHALD

Drygolin Oljedekkbeis
Olíubundin þekjandi viðarvörn, fáanleg í 
mörgum litum, með kröftugum sveppaeyðandi 
efnum. Myndar vatns-fráhrindandi filmu 
sem endist í 6-8 ár og gefur húsinu sérstakt 
yfirbragð þar sem viðaræðarnar fá að njóta 
sín. Með “tixotropiska” eiginleika og slettist 
því ekki. Frábær á sumarhúsið, skjólveggi og 
þakkantinn.
7049330

Hægt er að velja á milli tvennskonar þekjandi efna, annars vegar alkýð/olíu byggða á leysiefnum og akrýlefni byggt á vatnsgrunni. 
Drygolin Oljedekkbeis er olíuefni sem leggst þynnra á viðinn þannig að mótar fyrir viðaræðunum í gegn. Þetta efni er hægt að nota 
við lágt hitastig allt niður í -5°C og er endingartíminn ca. 6 - 8 ár. Demidekk Dekkbeis er akrýlefni sem leggst meira eins og málning á 
viðinn, er slitsterkari, heldur betur lit og eru kjöraðstæður við málun +12 til +20°C og rakastig 50%.

Á myndinni hér að ofan má sjá gestahús málað með þekjandi viðarvörn frá Jotun.

ÞEKJANDI 
VIÐARVÖRN
KENNSLUMYNDBAND
GÓÐ RÁÐ FRÁ FAGMANNI

EINAR RAGNARS Á 
WWW.HUSA.IS

Þekjandi viðarvörn 
Demidekk Dekkbeis
Þekjandi olíu/akrýlviðarvörn 
með kröftugum sveppa-
eyðandi efnum á allt timbur 
grunnað með Visir, Myndar 
endingargóða filmu sem 
endist í 8-10 ár.
7049140

1.869.000 

Gestahús 25 m2

Breidd: 434 cm
Lengd: 594 cm + verönd (8,6 m2)
Vegghæð: 240 cm (brúttó)
Bjálkaþykkt: 70 mm
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Gestahús 15 m2

Breidd: 330 cm
Lengd: 445 cm + verönd (4,7 m2)
Vegghæð: 230 cm (brúttó)
Bjálkaþykkt: 44 mm

Gestahús 20 m2

Breidd: 425 cm
Lengd: 464 cm + verönd (8,3 m2)
Vegghæð: 240 cm (brúttó)
Bjálkaþykkt: 70 mm

Gestahús 25 m2

Breidd: 434 cm
Lengd: 594 cm + verönd (8,6 m2)
Vegghæð: 240 cm (brúttó)
Bjálkaþykkt: 70 mm

Húsasmiðjan býður upp á gott úrval af garð- og gestahúsum. Þetta eru 
furubjálkahús í mismunandi stærðum og útfærslum.

Gestahúsin eru frá 10 - 25 m2 með bjálkaþykkt frá 45 - 70 mm. Húsin eru með 
einangrun í lofti og gólfi með tvöföldu gleri og bárujárni á þaki. Hægt er að fá 
húsin ósamsett eða samsett eftir þörfum.

Garðhús 7,2 m2

Breidd: 250 cm | Lengd: 290 cm
Vegghæð: 210 cm | Bjálkaþykkt: 44 mm
600236

Garðhús 4,4 m2

Breidd: 167 cm | Lengd: 267 cm
Vegghæð: 170 cm | Bjálkaþykkt: 32 mm 
600239

Barnahús 2,69 m2

Breidd: 167 cm
Lengd: 267 cm + verönd 100 cm
Vegghæð: 170 cm (brúttó)
Bjálkaþykkt: 32 mm
600230

GESTA- OG GARÐHÚS

600231

600227

600222

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX

975.000 

359.000 

176.900 

176.000 

1.550.000

1.869.000 

GÆÐI!

Bjálkaþykkt

44 mm

GÆÐI!

Bjálkaþykkt

70 mm

GÆÐI!

Bjálkaþykkt

70 mm

GÆÐI!

Bjálkaþykkt

32 mm

GÆÐI!

Bjálkaþykkt

32 mm

GÆÐI!

Bjálkaþykkt

44 mm
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Þekjandi viðarvörn 
Demidekk Dekkbeis
Þekjandi olíu/akrýlviðarvörn 
með kröftugum sveppaeyðandi 
efnum.Myndar endingargóða 
filmu sem endist í 8-10 ár.
7049142

ÞEKJANDI VIÐARVÖRN
MEIRI ENDING MINNA VIÐHALD

HÁLFÞEKJANDI VIÐARVÖRN

Drygolin Oljedekkbeis
Olíubundin þekjandi viðarvörn, með 
kröftugum sveppaeyðandi efnum. 
Myndar vatns-fráhrindandi filmu sem endist í 
6-8 ár. Með “tixotropiska” eiginleika 
og slettist því ekki. 
Frábær á sumarhúsið, skjólveggi 
og þakkantinn.
7049330

Hægt er að velja á milli tvennskonar þekjandi efna, annars vegar alkýð/olíu byggða á leysiefnum og akrýlefni byggt á vatnsgrunni. 
Drygolin er olíuefni sem leggst þynnra á viðinn þannig að mótar fyrir viðaræðunum í gegn. Þetta efni er hægt að nota við lágt hitastig 
allt niður í -5°C og er endingartíminn ca. 6 - 8 ár. Demidekk Dekkbeis er akrýlefni sem leggst meira eins og málning á viðinn, er 
slitsterkari, heldur betur lit og eru kjöraðstæður við málun +12 til +20°C og rakastig 50%.

Grunnviðarvörn Visir 
Visir er glær grunnviðarvörn til 
notkunar á allt tréverk utanhúss. 
Byggð á alkýðolíu ásamt zinkoktati 
og styrkt með kínverskri tréolíu. Ekki 
ætlað undir Gori 44+.
7049440

Olíuviðarvörn 
Trebitt Oljebeis
Trebitt oljebeis er öflug 
hálfþekjandi olíu-viðarvörn sem 
hrindir vel frá sér vatni, styrkir 
yfirborðið, ver timbrið fyrir 
sólarljósi og gefur glansandi 
áferð. Fáanleg í yfir 100 litum.
7049220

Myndband
þekjandi viðarvörn
Skannaðu kóðann og 

horfðu á 
kennslumyndbandið

www.husa.is

2.900 kr 6.995 kr

6.995 kr6.995 kr
3 ltr.3 ltr.

1 ltr. 3 ltr.



19
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

HÁGÆÐA ÚTIMÁLNING Á STEINHÚS

Myndband
Viðhald með 

pallaolíu
Skannaðu kóðann og 

horfðu á 
kennslumyndbandið

www.husa.is

Pallaolía
Trebitt Terrasebeis 3 ára ending!
Ný pallaolía á markaðnum sem hefur þann 
eiginleika að aðeins þarf að bera á þriðja hvert 
ár. 15 fallegir litir.
7049308

VINSÆLASTA 
PALLAOLÍAN Í 

HÚSASMIÐJUNNI

Pallaolía
Jotun Treolje
Pallaolía á gagnvarið efni. Fáanleg 
gullbrún, græn og einnig í sömu 
litum og Trebitt hálfþekjandi.
7049123

2.490 kr

skref1
Hreinsa pallinn 
með Jotun 
pallahreinsi

skref2
Bera Jotun 
pallaolíu á pallinn

GERÐU PALLINN EINS OG NÝJAN

Jotun Akryl Mur
Silkimött alkalíþolin 100% akrýlmálning með. 
Notast á nýjan eða áður málaðan múr. Gefur 
slétta silkmatta áferð sem helst hrein og hefur 
mikið viðnám gegn veðrun, súru regni og 
annarri mengun. Gljástig 7.
7049500

Jotun Mur Grunning
Grunnur á bæði nýjan og gamlan stein.
Einnig á gamla málningu.
7120240

10 ltr.
3 ltr.

3 ltr.

1 ltr.

6.995 kr 9.995 kr18.995 kr
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Fækkar fötum
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

HarpaSjöfn Útitex 10 ltr - fyrir íslenskar aðstæður.
Útitex er sérhönnuð útimálning fyrir íslenskar aðstæður. Mjög sterk, mött 
vatnsþynnt akrýlmálning sem myndar öndunarvirka og veðurþolna filmu, sem 
leyfir fletinum að anda og ver hann samtímis gegn vatnsupptöku. Útitex hentar 
best á steypta veggi, pússaða útveggi, steinsteypu og áður málaða steinfleti. 

Litir: Hvítt, beinhvítt, ljós antik.
Vnr: 7120001-7120006

TEXOLÍN Pallaolía
Texolín pallaolía er ætluð á tréverk utanhúss, bæði 
sem fyrsta meðhöndlun og til viðhalds. Hún hentar 
mjög vel á gagnvarið efni t.d. palla, skjólveggi 
og garðhúsgögn.

Texolín pallaolía varðveitir náttúrulega áferð viðarins, 
smýgur inn í hann, ver og hindrar útþornun. Einnig 
hindrar hún myglu og sveppagróður á yfirborði. 

Texolín pallaolía gefur vatnsfráhrindandi yfirborð, er 
létt í vinnslu og auðveld í viðhaldi.
Vnr: 7044305

TEXOLÍN Hálfþekjandi viðarvörn
Texolín hálfþekjandi er ætlað á tréverk utanhúss sem 
fyrsta meðhöndlun og til viðhalds. Efnið inniheldur 
UV-ljóssíu sem eykur endingu til muna.

Texolín hálfþekjandi er terpentínuþynnt viðarvörn, 
gefur gegnsæa áferð sem dregur fram árhringi 
viðarins og náttúrulegt útlit. Efnið er lítillega 
hlaupkennt, það er því létt og dropar lítið í notkun.
Vnr: 7044307

TEXOLÍN Þekjandi viðarvörn
Texolín þekjandi er ætlað á nýjan við utanhúss og til 
viðhalds. Efnið gefur endingargóða, hálfmatta áferð.

Texolín þekjandi er terpentínuþynnt viðarvörn sem 
myndar veðurþolið og sterkt yfirborð þó svo að 
áferð viðarins sé greinanleg eftir meðhöndlun. Efnið 
hindrar einnig myglu og sveppagróður á yfirborði.

Texolín þekjandi er þétt og hlaupkennd viðarvörn. 
Efnið dropar lítið og er auðvelt í notkun.
Vnr: 7044310

HarpaSjöfn Polytex 7 veggmálning 10 ltr
Polytex 7 er sterk veggmálning til innanhússnota. Polytex 7 myndar yfirborð 
sem auðvelt er að þrífa og hentar því vel á heimilum og vinnustöðum. 
Hún hentar best á pússaða og steypta veggi, innréttingarplötur (t.d. 
spónaplötur og gipsplötur) og á sandspartlaða fleti þar sem efnið 
gefur fyllta áferð.

Litir: Hvítt, beinhvítt, ljós antik.
Vnr: 7119970-7119977

NÝTT!

3 ltr.3 ltr.3 ltr.

NÝTT!

9.99512.995

3.995 kr4.995 kr5.995 kr

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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AUÐVELDAR ÞÉR MÁLNINGARVINNUNA
Réttu málningarverkfærin auðvelda verkið og gerir áferðina 
fallegri.

Anza hefur haft það að markmiði síðan 1946 að þróa og 
framleiða hágæða málningarverkfæri sem auðvelda vinnuna 
og gera yfirborðsáferðina rétta.

Í dag er Anza leiðandi framleiðandi á málningarverkfærum á 
Norðurlöndunum og þróar verkfæri fyrir heimili og fagmenn 
sem henta aðstæðum. Anza eru langvinsælustu málningar-
verkfærin í Húsasmiðjunni hvort sem litið er til fagmanna 
eða almennra viðskiptavina.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Pensill fyrir viðarolíu
75 - 100 mm. Pensill fyrir 
viðarolíu með náttúrulegum 
hárum og handfangi úr plasti. 
Passar fyrir framlengingarsköft 
frá Anza.
7014933-4

Platinum utanhúss rúllusett
Utanhússett með stillanlegu mjúku 
haldi og tveimur Wistex rúllum. Passar 
fyrir framlengingarsköft frá Anza
7010069

Grunnpenslasett utanhúss
Penslasett með náttúrulegum og 
blönduðum hárum. 
7006085

“Elite” rúllusett
Sett með bakka, “maxi”-handfangi og Anlon 
18 cm rúllu. Hentar til að mál loft innanhúss. 
Passar fyrir framlengingarsköft frá Anza.
7014819-20

Hallandi pensill
Hallandi utanhúspensill með náttúrulegum  
og blönduðum hárum. 75, 100, 120 mm.  
Passar fyrir framlengingarsköft frá Anza.
7009460-80/7009500

995 kr. 995 kr.
995 kr.

1.795
2.299

FÁÐU AFSLÁTT 

STRAX

NÝTT!

“Elite” hallandi pensill
Hallandi utanhússpensill með blönduðum hárum 
sem tryggir langa endingu og framúrskarandi 
gæði við málun. Hentar fyrir viðarvörn á olíu- og 
vatnsgrunni, lakk og málningu. 75, 100 mm. 
Passar á Anza framlengingarsköft.
7009474-5

Maxi grind
Einstaklega létt álgrind. Legur á 
báðum endum. Auðvelt grip á 
handfangi. 18, 25 cm. Passar á 
Anza framlengingarsköft.
7014910/2

Platinum Wistex
Endingargóð rúlla með mikla 
upptökugetu og veitir góða 
þekju. Hentar fyrir múrverk 
utanhúss og óheflað timbur. 
Gefur mjög grófa áferð. 25 cm.
7010053

Framlengingarskaft
Ál, 115 - 190 cm. Passar fyrir öll 
verkfæri frá Anza sem eru ætluð 
fyrir framlengingarsköft.
7014953

VERÐ FRÁ

1.299 kr

VERÐ FRÁ

895 kr

1.299 kr

895
1.299
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Stjörnuskel
Blá 6-7 manna
Heildarbreidd 
185 x 185 cm
Dýpt í miðju 84 cm 
Dýpt að setbekk 56 cm
8070606

HEITIR POTTAR
Heitur pottur er frábær viðbót við pallinn, hvort sem er við 
heimahús eða sumarbústaði. Hægt er með einföldum hætti 
að koma honum fyrir. Í megin atriðum er um tvær gerðir 
potta að ræða, rafhitaða potta sem eru með öllum búnaði 
og skeljar, sem tengdar eru við heitt vatn og settar eru niður 
í pallinn eða stéttina. Skeljar geta verið með eða án nudds. 

349.900kr.
Alamo
6 sæti, 1600 lítrar, breidd 2m x 2m, 90cm hæð
8070630

149.000 kr.

Hydropool
Stærð 202X202X89 sm                                    
Tekur 1242 ltr, 289 kg tómur og 1546 kg fullur        
30 nuddstútar                                           
4 sæti og legubekkur, hart lok, ljós,  
cedar viðarumgjörð, Ozonator                   

Uppblásinn rafmagnspottur
1500w hitari             
115 loftnuddstútar
Er úr þriggjalaga PVC efni
4 manna, 800 lítrar               
1.8m í þvermál 70cm á hæð                    
Lok fylgir og 
einangrunardúkur undir pott                          
8089002

89.995
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

DISCOVERY 1100E
4 brennarar úr pottjárni. Postulín húðað lok. 
Grill flötur 80x48cm. Quartz kveikjari. 
Hitamælir í loki. Hitagrind í loki.
19.9kW

DISCOVERY 900
3 brennarar úr pottjárni. Svart postulín 
húðað lok. Piezo kveikjari. 
12.5kW 

DISCOVERY 1100S
4 brennarar úr pottjárni. Stál gasgrill úr ryðfríu stáli. 
Grill flötur 80x48cm. Quartz kveikjari. 
Hitamælir í loki. Hitagrind í loki.
19.9kW

3000366 3000367

149.900 kr. 264.900 kr.

3000365

Nýtt 
  á Íslandi

Beefeater er einn virtasti grillframleiðandi í  Ástralíu s.l 30 ár og eru gæði 

þessara gasgrilla ómumdeilanleg. Húsasmiðjan kynnir nú í fyrsta sinn á 

Íslandi  þessi einstöku gasgrill einnar mestu “grillþjóðar” í heimi, sem 

Ástralía sannarlega er!

Beefeater grillinn eru þekkt fyrir gæði, endingu, mikinn og 

jafnan hita og uppfylla allar þarfir grillmeistarans!

69.900 kr.

KYNNINGAVERÐ

fullt verð 79.900 kr.

GRILLÚRVALIÐ
er í Húsasmiðjunni
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Nýtt 
  á Íslandi

GRILL FYRIR VANDLÁTA
BUGG er heitasta grillið í Ástralíu í dag. Framleitt og þróað af virtasta grillframleiðanda Ástralíu s.l.  30 
ár,  Beefeater. BUGG stendur fyrir BeefEater Universal Gas Grill og hefur einstök hönnun og gæði þess 
vakið mikla athygli. Grillið fer nú sigurför um Evrópu eftir að hafa slegið rækilega í gegn í Ástralíu á 
síðasta ári. Húsasmiðjan er því stolt af því hafa verið valin söluaðili BUGG og Beefeater gasgrilla á Íslandi. 

Ástralir eru líklega ein mesta “grillþjóð” í heimi og toppa meira að segja Íslendinga og 
Bandaríkjamenn í þeim efnum. Ástralir gera miklar kröfur um gæði, mikinn 

stöðugan hita, endingu og flotta hönnun, BUGG sameinar þetta allt.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

STÓRT GRILL EN SAMT 
LÉTT OG MEÐFÆRILEGT!
BUGG er auðvelt í geymslu og 
flutningum, tekur lítið pláss þrátt 
fyrir mikið grill svæði. 
Hjól í vagni og hægt að fjarlægja 
hliðarborð með einu handtaki.

GÆÐI FRAMAR ÖLLU
Lokið á BUGG er hæglokandi og 
með mjög sterkri postulínshúð.  
Kúpt lokið er hannað til að 
tryggja jafna hitadreifingu og 
hægt er að grilla læri, kjúkling 
og jafnvel kalkún á BUGG! 
Krómað handfang með 
innfelldum hitamæli. 

BUGG BRENNARINN
Tveir mjög kraftmiklir BUGG 
Beefeater brennarar úr ryðfríu stáli 
tryggja að allt grillið er alltaf með 
jafnan hita - alltaf! Beefeater BUGG 
brennarar hita grillið hratt og halda 
hitanum vel. Quartz Start kveikjari 
kveikir hratt og örugglega upp í 
grillinu.

3000221

BUGG AMBER
Ferða og heimilisgrill. 2 hliðarborð fylgja.
2 sjálfstæðir brennarar.
5.86kW. Quartz Start kveikjari.
Grill svæði 1860cm2 ,hitamælir í loki.
Hæð undir loki 19cm.

BUGG GRAPHITE
Ferða og heimilisgrill. 2 sjálfstæðir 
brennarar. 5.86kW. 
Quartz Start kveikjari. Grill svæði 
1860cm2 ,hitamælir í loki.
Hæð undir loki 19cm.

VAGN FYRIR BUGG
Sterkur en léttur vagnfyrir 
BUGG grill.
Útdraganleg hjól, geymsla 
fyrir 9 kg gaskút.

79.840 kr.

BUGG GASGRILL
með undirvagni

79.840 kr.

BUGG GASGRILL
með undirvagni

55.900 kr.

BUGG GASGRILL

55.900 kr.

BUGG GASGRILL

23.490 kr.

BUGG UNDIRVAGN

3000223

3000199
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ALLAN ÁRSINS HRING
Árið 1952 kom fyrsta WEBER kúlugrillið á 
markað og gjörbreytti grillmenningu í  
Bandaríkjunum, og síðar um heim allan!

Weber er þekkt fyrir gæði og flotta hönnun,  
frábær grill sem hafa notið fádæma vinsælda  
á Íslandi. Húsasmiðjan hefur margra ára 
þekkingu og reynslu af sölu og þjónustu á 
Weber gas-og kolagrillum. Með Weber færðu 
hágæðagrill sem nýtist þér allt árið um kring!



29
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Brennari: 2,64 kW
Grillflötur: 42x32 cm 

120

3000264

3000247

320

M/rafkveikju og ljósi í handfangi
Brennari: 6,35 kW/h-21.700 BTU
Heildar utanmál með lok opið: 14X94/143X76 cm
Grillflötur: 63x45 cm
Veglegur undirvagn

94.590 kr.

41.990 kr.

62.990

Þú færð afslátt í Kjaraklúbbnum

Rafmagnsgrill
Grillflötur: 42x32 cm
Hentar vel fyrir heimilið, bústaðinn, 
hjólhýsið og húsbílinn 

140

Meðfærilegt gasgrill á fótum                       
Postulín-glerungshúðuð grillgrind úr pottstáli    
Grillflötur: 54 x 39 cm                           
Ryðfrír brennari 3,51 kW/h-12.000 BTU             
Rafstýrður-kveikjurofi                      
Innfellanleg hliðarborð                       

220

3000268

3000798

94.590 kr.

FÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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E310 PremiumE310 Classic 3000311

3000313

3000310

NÝTT!
VÆNTANLEGT

NÝTT!
VÆNTANLEGT

NÝTT!

3 ryðfríir brennarar: 
11,0 kW/h - 36.000 BTU
Rafstýrður kveikjari 
(Crossover ignition system)
Ryðfríar grillgrindur
Ryðfríar bragðburstir 
(Flavorizer bars)
Postulín - glerungshúðað lok
Grillflötur: 61x44cm. 
Efri grind: 61cmx12 sm
Gaskútur fylgir ekki

S310 Premium

3 ryðfríir brennarar: 11,0 kW/h - 36.000 BTU
Rafstýrður kveikjari (Crossover ignition system)
Ryðfríar grillgrindur
Ryðfríar bragðburstir (Flavorizer bars)
Ryðfrítt lok
Þykk álsteypa í botni og hliðum í loki
Hurðir á skáp, ryðfrítt stál
Grillflötur: 61x44cm. Efri grind: 61cmx12 sm
Innfeldur gráðuhitamælir - 4 hjól, 2 læsanleg
Heildar utanmál með lok opið: 157x135x76 sm
Álbakki fyrir fitu - Gaskútur fylgir ekki

163.900 kr.

3 ryðfríir brennarar: 
11,0 kW/h - 36.000 BTU
Samhæfður kveikjari 
(Crossover ignition system)
Postulín-glerungshúðaðar 
grillgrindur
Postulín-glerungshúðaðar 
bragðburstir (Flavorizer bars) 
Postulín-glerungshúðað lok
Grillflötur: 61x44 sm
Efri grind: 61x12 sm
Gaskútur fylgir ekki

Árgerð 2013



31
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Kolagrill 
Weber One Touch
57 cm. Þreföld nikkel húðun  
á grillgrind.
Postulín-glerungshúðað lok og skál.
Hitamælir í loki. 3 Nylon handföng.
Hitastýring í loki og skál.
2999905

Kolagrill Weber Performer
57 cm. Með gasuppkveikju. Þreföld 
nikkel húðun á grillgrind Postulín-
glerungshúðað lok og skál. Nylon 
handfang og hitamælir í loki.  
Heildar utanmál með lok opið: 
H: 125 cm B: 128 cm D: 74 cm.
2999913

Weber Grillpanna
2999412

Weber Grænmetispanna
2999411

Weber Kebab sett
2999450

Weber Kjúklingastandur
2999402

Weber Kjöthitamælir
2999416

88.390 kr.

38.595 kr.

8.369 kr. 7.129 kr.

5.549 kr.

4.990 kr.

4.990 kr.

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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64.900 kr.

Drifter 3
Grillflötur: 625x434 mm
3 ryðfríir brennarar
Grillgrind úr pottjárni
Hitamælir, Rafstart
10,5 kW
3000213

GRILL Á GÓÐU VERÐI
Outback er rótgróið fjölskyldu fyrirtæki sem 
hefur framleitt gasgrill allt frá árinu 1979.

Í dag er fyrirtækið leiðandi í sölu og 
framleiðslu á gasgrillum í Bretlandi.

Outback hefur hlotið fjölda viðurkenninga og 
var m.a. valið bestu kaupin eða „Best buy“ 
árið 2011 í breska vikublaðinu Mail on Sunday. 
Húsasmiðjan býður gott úrval af Outback 
gasgrillum, m.a. hin vinsælu og vönduðu 
Drifter línu sem kom á markaðinn árið 2012. 
Þá eru einnig gasgrill á mjög hagstæðu verði  
í Sunset og Omega línunni sem hafa notið 
vinsælda undanfarin ár.

Drifter 4
Grillflötur: 710x434 mm
4 ryðfríir brennarar
Grillgrind úr pottjárni
Hitamælir, Rafstart
14 kW
3000215

74.900 kr.

Drifter 4+
Grillflötur: 710x434 mm
4 ryðfríir brennarar
Grillgrind úr pottjárni
Hitamælir, Hitagrind, Rafstart
Skápur m. 2 hurðum
14 kW
3000214

84.900 kr.
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Sunset Tasman 200
Grillflötur: 500x358mm
Hlíf yfir brennara
6,2 kW
3000391

Sunset Solo 3
Grillflötur: 
628x406mm
3 ryðfríir brennarar 
Hitamælir
9,67 kW
3000393

39.900

13.900 kr.

Sunset 
Tasman 300
Grillflötur: 
500x358mm
Tvö hliðarborð
9,2 kW
3000392

Omega 200
Grillflötur 500x360mm, Tvískiptur brennari
Emeleruð grillgrind, Neistakveikja
Þrýstijafnari, Hlíf yfir brennara, 6,2 kW
3000225

16.900 kr.

25.900 kr.

Omega 100
Grillflötur 500x360mm, Tvískiptur brennari
Emeleruð grillgrind, Neistakveikja
Þrýstijafnari, Hlíf yfir brennara, 6,2 kW
3000226

18.900

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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Cadac Carrie Chef Deluxe 47 cm
Frábært ferðagrill með 5 mismunandi
fletum til að grilla á. Aðeins 15.4 kg.
Gaskútur og þrýstijafnari fylgja ekki.
3000335

Gasgrill Grillogas Braii
Sterkleg hönnun með 38 cm plötu úr steypustáli, 
sem hægt er að snúa við, önnur hliðin með raufum 
og hin slétt. Steypt álið tryggið stöðuga og jafna 
hitadreifingu. Kemur með brennara úr ryðfríu stáli og 
ryðfrírri postulínshúðaðri burðarskál.
3000334

Grillogas Braai er með 38 
cm steypta grillplötu sem 
hægt er að snúa við.

49.900 kr 22.900 kr

Alvöru ferðagrill
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Safari Chef
Er með fimm mismunandi eldunarfleti 
og kemur með þægilegum burðarpoka. 
Safari Chef HP notar 500 g skrúfað 
gashylki (fylgir ekki með) sem er skrúfað 
beint á grillið eða á Power pak 1000 
(power Pak og slanga fylgir ekki).
3000336

Fáanlegur aukabúnaður

steikingarpanna

Cook & Grill 230
Það er hægt að brjóta þetta létta grill 
saman. Fótum er smellt á og grillinu 
pakkað í þægilega tösku þegar það er 
ekki í notkun. 
Notar annað hvort CADAC 300g 
eða 500 g gashylki.
3000337

Camp Stove 500 Combo
Þessi litli og meðfærilegi en aflmikli 
prímus er með nákvæma stilling á 
brennara, sem lágmarkar eldunartíma. 
Er tengdur beint við öll gashylki með 
EN147 skrúfgangi. 
Kemur með CADAC 500 g gashylki.
3000338

300 & 500 g gashylki
Gashylki með bútan/própan gasblöndu, 
búin staðalgerð áskrúfaðs EN147 
sjálfþéttandi skrúfgangi. 
CA300 þyngd um það bil 500 g þegar fullt.
CA500 þyngd um það bil 700 g þegar fullt.
3000339/3000340

47 cm Grillyfirbreiðsla
Lengið endingu og viðhaldið góðu ástandi 
á grillinu með þolmikilli gólfsíðri grillhlíf úr 
vinyl-efni sem þolir útfjólubláa sólargeisla. 
Passar á og verndar allar gerðir 47 cm 
CADAC grilla.
3000346

Pizza steinn
Pizza bökunarsteinn, 
33 cm í þvermál. 
Er hægt að nota í venjulegum 
rafhituðum bökunarofnum, 
í lokuðum kola- og gasgrillum 
og í Carri Chef-línu CADAC. 
10 mm þykkur steinninn þolir 
hitastig allt að 300°C.
3000349

EN417 þrýstijafnari
Gerir lágþrýstum gasbúnaði 
mögulegt að nota gashylki. 
Einfaldlega skrúfað á gashylkið. 
EN417 þrýstijafnarinn kemur 
með slöngu og tengi. 
Tengið er með ¼” PSP vinstri 
handar skrúfgangi fyrir gashylki.
3000348

Steikingarpanna
Það er hægt að elda með þessari pönnu án 
þess að nota olíu, svo að maturinn er eldaður á 
fullkominn og heilnæman hátt án þess að brenna. 
3000351

Paella panna
Létt en þykk álpanna, 47 cm með 
viðloðunarfrírri húðun er auðveld í notun 
og hreinsun. Handföng úr ryðfríu stáli. 
Þægilegur geymslupoki fylgir.
3000350

4.950 kr

990 kr

2.479 kr 1.290 kr

3.490 kr

9.490 kr

1.290 kr

1.290 kr

16.900

19.900

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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Garðborð
Lynx
150 x 90 cm, álgrind
3899079

Garðstóll 
Tonga Nature
Staflanlegur
3899132

28.900kr.

12.895kr.

GARÐHÚSGÖGN DÖNSK HÖNNUN
Garðhúsgögnin frá ScanCom eru búin til úr úrvals harðviði sem kemur úr skógum þar sem fylgst 
er náið með því að ekki sé gengið nærri þessum auðlindum. “Tropical Forest Trust” sem komið 
var á laggirnar að tilstuðlan ScanCom fékk “Gift to the Earth Award” umhverfisverðlaunin frá 
World Wildlife Fund árið 2001, sem viðurkenningu á umhverfisstefnu fyrirtækisins. 

Öll harðviðarhúsgögn frá ScanCom eru meðhöndluð með sérstakri olíu sem á að tryggja góða 
endingu og auðveldar að halda þeim fallegum í fjölda ára með réttri meðhöndlun með olíu.

Garðhúsgögnin frá ScanCom eru dönsk gæðahönnun smíðuð af handverks-mönnum í Víetnam 
sem hafa langa reynslu í smíði húsgagna úr úrvals harðviði.
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Garðbekkur, Kingsbury
2ja sæta
Vnr. 3899146

Garðstóll Formentor
Með stillanlegum örmum
ál/weathertex
3899134

Garðstóll Kingsbury
Saman-brjótanlegur
3899087

Garðstóll Kingsbury
Með stillanlegum örmum
3899088

Garðborð Kingsbury
150 X 85 cm
3899073

12.900 kr.

11.590 kr.

16.900 kr.11.900 kr.

17.900kr.

18.900kr.

19.900

7.900

9.900

Garðstóll Formentor
Staflanlegur, ál/weathertex
3899137

Garðstóll Evergreen
Með stillanlegum örmum
3899410

37

Garðborð Carlin
70 cm
3899053

Garðborð Kingsbury
110 cm
3899112

NÝ
VARA

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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Garðstóll
Navarra, stillanlegt bak, ágrind
3899435

Garðstóll
Toledo, álgrind
3899434

Garðsett
Firenze, 4 stólar og borð 80 x 80 cm með 5 mm glerplötu, 
grind úr áli, klædd með UV rattan, sessur fyglja með
3899433

Garðborð
Sorrento, 100 cm, álgrind
3899436

millarco

23.900kr.

87.900kr.

39.900kr.

VÖNDUÐ GARÐHÚSGÖGN FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR
Húsasmiðjan býður upp á fallega línu af garðhúsgögnum frá Millarco. Flest eru þau með álgrind 
og klædd með polýester UV rattan sem þolir vel íslenskt veðurfar, bæði sólarljós og bleytu. 
Húsgögnin eru laus við allt viðhald og hafa reynst einstaklega vel.

12.490
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Sófasett Amosa
Tveggja manna sófi, 2 
stólar og borð. Mjög 
vandað garðsett úr 
Amosa línunni.
3899049 Garðstóll 

Somerset
3899424

37.900 kr.

19.900

Garðsett Normal
Tveggja manna sófi, 
2 stólar og borð
3899430

Garðsett
2 stólar og borð
3901150

Garðsett
2 stólar og borð
3899431

28.900kr.

GARÐSETT, SÓFI, 2 STÓLAR OG BORÐ

19.900
25.900

129.900 kr.
164.600



40

Garðsett Buckingham
Borð, 6 stólar og sólhlíf
3899213

28.490 kr.

Garðborð
King, 79x79 cm
3899237

Garðstóll
King, 79x79 cm
11469155

Garðborð
60 cm, glerplata
11230227

Garðstóll
Eden
3899236

2.9002.9906.5903.990

GARÐHÚSGÖGN
Á LÆGRA VERÐI
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Garðsett
Eitt borð og fjórir 
stólar án arma
3899211

Garðsett
Eitt borð og sex stólar 
úr harðvið
2 stólar m/örmum
4 stólar án arma
3899212

Garðsett
Eitt borð plús tveir stólar án arma
3899210

35.990 kr.

Garðborð
Sorrento, 140x80 cm
3899233

Sólbekkur
Morfeo
3899229

Garðstóll
Ischia
3899225

Garðborð
Zeus, 92 cm
3899231

15.900 kr.

Garðstóll
Apollo, 5 stillingar
3899228

990

Markísa M1200
Stærð: 2,95 x 2 m
Segldúkur: 280 gr/m2

Polyester og PU húðun
3899115

Markísa M3430
Stærð: 2,95 x 2 m
Segldúkur: 280 gr/m2

Polyester og PU húðun
3899114

Markísa M6100
Stærð: 3,50 x 2,50 m
Segldúkur: 280 gr/m2 
Polyester og PU húðun
3899118

24.900

39.900kr.

74.900kr.

2.670kr.3.690kr. 6.990kr. 3.990kr.

28.990 kr.
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• 19” stell úr álblöndu 6061  
• 18 gíra Shimano Revoshift
• Afturskipting Shimano TY18 
• Álgjarðir
• Bremsur V • Þyngd 15,9 kg
3899987

26”
AUTHOR TROPHY

Í FREMSTU RÖÐ!
Author er einn af leiðandi framleiðendum 
reiðhjóla og fylgihluta fyrir reiðhjól í Evrópu. 

Author framleiðir gæða reiðhjól á frábæru 
verði fyrir hinn almenna hjólreiðamann og 
atvinnumenn. Keppendur á reiðhjólum frá 
Author hafa verið í fremstu röð í keppnum í 
Evrópu í mörg ár. 29.900 kr.

Hæð 
barns (í cm)Aldur

Stærð á hjóli 
(í tommum)

2 - 4 ára

5 - 8 ára

7 - 10 ára

9+ ára

< 100

100 - 115

115 - 130

125 - 160

>160

12”

16”

20”

24”

26”

SVONA VELUR ÞÚ STÆRÐ
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29.900 kr.

• 13” Hi-Ten stell • 18 gíra Shimano Revoshift
• Demparar að framan • Álgjarðir
• Bremsur Tektro 855AL • Þyngd 14,1 kg
3899972

• 29” Triple butted alloy stell • 30 gíra Shimano SLX
• First 29 Air 100 mm gaffall • Shimano M552 keðja
• Bremsur Tektro Auriga Pro WH • Þyngd 12,9 kg
3899939

AUTHOR MATRIX

AUTHOR INSTINCT

• 10” stell úr álblöndu 7005 • 6 gíra Shimano Revoshift
• Afturskipting Shimano TY-18 • Álgjarðir
• Bremsur Tektro 855AL • Þyngd 10,8 kg
3899947

AUTHOR ENERGY

39.900 kr

169.900 kr

49.900 kr

79.900 kr89.900 kr

33.990 kr

• 20”/22” stell, álblanda 6061 • 21 gíra Shimano Revoshift
• Afturskipting Shimano TX35 • HiTen gaffall
• Bremsur Tektro 855AL • Þyngd 12,2 kg
3899954/3899953

• 19” álstell • 21 gíra Shimano Revoshift
• Afturskipting Shimano TX35 • Álgjarðir
• Bremsur Tektro 855AL • Þyngd 14,8 kg
3899949

AUTHOR COMPACT

AUTHOR MAJESTY

• 18” HiTen stell • 18 gíra Shimano Revoshift
• Afturskipting Shimano TY-18 • Álgjarðir
• Bremsur V • Þyngd 14,8 kg
3899998

• 20” stell, álblanda 6061  
• 24 gíra Shimano Acera • Álgjarðir
• Bremsur Tektro 857AL • Þyngd 16,3 kg
3899950

AUTHOR VECTRA

AUTHOR TRIUMPH

7” stell úr álblöndu, einnig til rautt
3899945

AUTHOR JET
9” HiTen stell, einnig til blátt
3899944

AUTHOR ORBIT 26.690 kr25.690 kr

12” 16” 20”

24”

29”

26”

28”

26”

28”

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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Rennibraut
3900816

Fótboltamark
Popup
3900565

Trampolin
12 ft (3,65m), 6 fætur, 
öryggisnet fylgir
3900557

Körfuboltaspjald
Á fæti.
3900110

Körfuboltaspjald
Vegghengt.
3900109

Sandkassi
102x88x210 cm
3900813

Sundlaug
3900149

Leiktjald
3000432

Leiktjald
3000434

Leiktjald
3000433

Kengúrubolti
3900442

Tennissett
Með stöng.
3900431

22.900kr.

15.990kr.

8.990kr.

10.590kr.

6.490kr.

5.990kr.

4.990kr.

4.850kr.

1.990kr. 2.990kr. 4.390kr.

Trampolín með öryggisneti, sterkt og vandað 

49.900
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Leiktjald
3000432

Rafmagnssláttuvél
EMAX38i, 1600W
Sláttubreidd 38 cm
Grassafnari: 35 lítrar
EdgeMax: 
Slær nálægt veggjum, 
brúnum og köntum.
5085164

Rafmagnssláttuvél
EMAX34i, 1400W
Sláttubreidd 34 cm
Grassafnari: 35 lítrar
EdgeMax: 
Slær nálægt veggjum, 
brúnum og köntum.
5085162

Rafmagnssláttuvél
EMAX32, 1200W
Sláttubreidd 32 cm
Grassafnari: 35 lítrar
EdgeMax: 
Slær nálægt veggjum, 
brúnum og köntum.
5085160

42.995kr. 36.995kr.

Juðari
Black&Decker KA300
135W, 93 mm flötur.
5245364

Slípirokkur
Black&Decker CD115
115 mm, 700W. 10.000 sn/min
5245378

Rafhlöðuborvél 12V
Black&Decker EPC12CAB
2 rafhlöður.
5245999

6.995
8.329

5.775
8.679

9.995
13.995

Bútsög
Power Plus
1200W, 210 mm blað
5245205

11.995 kr.

Stingsög
Power Plus 500W
Framkast
5245208

Juðari
Power Plus 135W
5245208

3.995 kr.

Slípirokkur
Power Plus
500W, 115 mm
5245220

1.995 kr.
2.490 kr.

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX

24.995
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SLÁTTUVÉLAR
EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS!

Razor 5100
Mótor, Powerline TG475, 139cc
Sláttubreidd 50 cm
Sjálfstæð hæðarstilling, 5 still. 28-75 mm
Þyngd: 26 kg
5085285

Razor 4610
Mótor: Powerline TG470, 139cc
Sláttubreidd 46 cm
Safnpoki: 65 lítrar
Miðstýrð hæðarstilling, 6 still. 28-75 mm.
Handfang: Stillanlegt, tvær stillingar
Þyngd: 30 kg
5085286

Razor 5130 TR/W
Mótor: Briggs & Stratton 625E, 190cc
Sláttubreidd 51 cm
Drif á hjólum, 65 lítra safnpoki
Miðstýrð hæðarstilling, 6 still. 28-75 mm.
Stillanlegt handfang, tvær stillingar.
Þyngd: 35,5 kg
5085289

ATH! Fjórgengisvélar - nota 95 okt bensín.
Notar því ekki blandað bensín. Bendum á smávélaolíu SAE 30 0,6 ltr, sem ætluð er fyrir bensínsláttuvélar með fjórgengismótor.
Vnr. 5085272

Razor 4615 TR/W
Mótor: Briggs & Stratton 500, 158cc
Sláttubreidd 46 cm
Drif á hjólum 65 lítra safnpoki
Miðstýrð hæðarstilling, 6 still. 28-75 mm.
Stillanlegt handfang, tvær stillingar.
Þyngd: 30,5 kg
5085288

Razor 4610 TR/W
Mótor, Powerline TG470, 139cc
Sláttubreidd 46 cm
Drif á hjólum, 65 lítra safnpoki
Miðstýrð hæðarstilling, 6 still. 28-75 mm.
Stillanlegt handfang, tvær stillingar.
Þyngd: 33 kg
5085287

39.995

54.995

75.995 kr

89.995 kr

59.995 kr
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

ATH! Fjórgengisvélar - nota 95 okt bensín.
Notar því ekki blandað bensín. Bendum á smávélaolíu SAE 30 0,6 ltr, sem ætluð er fyrir bensínsláttuvélar með fjórgengismótor.
Vnr. 5085272

Texas GTX300
30 cc tvígengismótor
40 cm sláttubreidd
Bogið skaft og D - handfang
2 mm lína
Þyngd 5 kg
Notar blandað bensín
Létt og meðfærilegt
5085499

Texas ET850
850W
38 cm sláttubreidd
Bogið skaft og 
D - handfang
2 mm lína
Létt og meðfærilegt
5087497

Texas BCX320
32 cc tvígengismótor
40 cm sláttubreidd
Beint skaft
2.4 mm lína
4 tanna blað fylgir
Þyngd 7,5 kg
Notar blandað bensín
5085501

Texas BCX300
30 cc tvígengismótor
40 cm sláttubreidd
Beint skaft
2.4 mm lína
4 tanna blað fylgir
Þyngd 7,5 kg
Notar blandað bensín
5085500

Rafmagnskeðjusög 2000-40
Texas 2000W - 40cm blað.
Mjúkt grip, þyngd 4.5kg
5083575

Rafmagnshekkklippur SHT650
Texas 650w, 60cm blað, klippir allt  að 20mm 
þyngd 4.1kg
5083595

Texas Garden 32EL
1000W
32 cm sláttubreidd
26 ltr safnari
Hæðarstillingar 25-55 mm
Þyngd 10 kg
Fyrir garða allt að 200 m2

5085124

Myndband
um viðhald 

bensínsláttuvéla
Skannaðu kóðann og 

horfðu á 
kennslumyndbandið

www.husa.is

17.995

12.995

14.995 kr.

27.995 kr 32.995 kr 23.995 kr

10.995
13.995
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Hekkklippur HSE 6055
600W, 55 cm blað. Klippir 20 mm.
Álagsvörn, stillanlegt hald.
5083538

9.995
11.995

Réttu verkfærin í garðinn 
auðvelda verkið.
Í meira ein 25 ár hefur IKRAmogatec framleitt og þróað garðverkfæri 
fyrir heimilið. Frá upphafi hefur verið haft að leiðarljósi að 
vörurnar séu þægilegar í notkun, endingargóðar og síðast 
en ekki síst á mjög hagkvæmu verði fyrir heimili og 
einstaklinga.

Trjáklippingar og snyrting runna:
Sumrin eru hinn eðlilegi vaxtartími trjáa  svo 
að barkarsár eftir greinaskerðingar lokast og 
læknast fljótt. 
Frá þeim sjónarhóli mætti segja að betra 
sé að klippa trjágróður um mitt sumar. 
En á sumrin þegar laufskrúðið 
hylur krónur og greinar er erfitt 
að sjá fyrir hvar best er að beita 
verkfærunum og þar að auki þyngir 
laufið greinarnar svo að meiri hætta er 
á brotum.
Þess vegna er best að takmarka 
sumarklippingar við létta snyrtingu og 
formklippingu á runnum og limgerðum.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Grasklippur og hekksnyrtir
GBS8050 Li EX, 3.6V Li-ion rafhlaða 
1.5 Ah. Skaft og hjól fylgir.
5083537

Hekkklippur rafmagn
HTMN520, rafmagn 520W.
50 cm blað, klippir 16 mm
Þyngd 3.3 kg
5083756

Rafmagnsorf
RT2124DA. 350W.
Slær 24 cm, aukaspóla fylgir.
5086612

Rafmagnsorf stillanlegt
RT2107D. 520W. 2 línur.
Slær 30 cm.
5086614

Bensínorf
RT2107D, Tvígengismótor 25CC.
Bogið skaft. Slær 43 cm. 2 mm lína.
5086606

Keðjusög rafmagn
EKSN-2200-40. 2200W. 40 cm blað
Auðvelt að skipta um keðju. 5.5 kg.
5083730

Keðjusög bensín
PCS 4040. Tvígengismótor.
40.1 CC. 40 cm blað.
5083734

Hekkklippur rafmagn
með framlengjanlegu skafti 
og 135° snúningshaus, 
vinnuhæð allt að 4 m.
THS500 PRO, 500W.
Klippir 22 mm, skaft 1.9-2.3 m
5083757

3.955 kr.

5.995 kr.

12.995 kr.

21.995 kr.

11.995

8.499 kr

21.995 kr

16.995 kr

NÝTT!

Liðamót
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Claber veltiúðari
Veltiúðari 4 stillingar fyrir 78-181m2.
5081625

®

Mundu að vökva í sumar 
Claber er með lausnina!
Claber er alþjóðlegt leiðandi fyrirtæki sem sérhæfir sig í vörum fyrir vökvun 
og garðyrkju. Claber býður breitt úrval af vörum fyrir garðinn s.s. garðúðara 
með örmum eða veltistöng, úðabyssur, garðslöngur, slönguhjól og svo mætti 
áfram telja. Íslendingar þekkja Claber vörurnar vel enda hafa Húsasmiðjan og 
Blómaval boðið upp á Claber í áraraðir. Vel hannaðar garðvörur í miklu úrvali, 
með einstakt notagildi og alltaf á frábæru verði.

2.495
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Claber úðabyssa
2 stillingar.
5081623

Claber ruslavagn
5081642

Claber úðabyssa
2 stillingar.
5081618

Claber slönguhjól
Tekur 60m af 1/2” slöngu
5081658

Claber slönguhengi
5081634

Claber slönguhjól
Tekur 40m af 1/2” slöngu
5081665

Claber bílakústur
5081645

Slanga 1/2"
15 m.
5087001

Slanga 1/2"
15 m.
5087003

1.229 kr 4.399 kr 2.245 kr

1.195 kr

3.995
4.995

3.295
4.399

5.495
7.699

®

®

799

599
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Háþrýstidæla C105.6-5
105bar, 5m slanga. 440ltr/klst.
Þyngd 5.5kg.
5254249

fyrir bílinn, pallinn og stéttina

11.995
15.995
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Ryksuga Buddy 15
1300W, ryksugar blautt og þurrt.
15ltr tankur. 3.9kg
5254380

Ryksuga Multi 20
1400W, ryksugar blautt og þurrt.
20ltr tankur. 5m snúra.
5254381

Háþrýstidæla  með pallabursta
C110.4-5 PC EXTRA
110bar,1400W, 5m slanga. 440ltr/klst.
5254231

Háþrýstidæla C110.4-5 X-TRA
110bar,1400W, 5m slanga. 440ltr/klst.
5254233

Háþrýstidæla C125.3-8PCD
125bar. Pallabursti. 520ltr/klst
5254248

11.995

18.995

29.995
36.895

15.995
18.99518.995

24.995
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* samanburður á milli gerðar DS14DBL(BSL1440) með kolalausum 
mótor og gerðar DS14DSL(BSL1430)
með kolamótor. Tölur eru hliðstæðar og fræðileg gildi þegar 
notkunartími pr hleðslu á gerð DS14DSL
(BSL1430) er settur á 100.

Allt að 200% lengri notkunartími
Afkastamikill og endingargóður kolalaus mótor
Ný hönnun véla með mikið átaksvægi

Lengri notkunartími

Hitachi 4.0Ah 
FYRIR FAGMANNINN!

Rafhlöðuborvél 4.0 Ah
DS18DSDL
2 stk 4.0 Ah lithium rafhlöður.
13 mm stálpatróna.
Hersla 92 Nm.
5247052

69.995 kr.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Rafhlöðuborvél 10.8V
DS10DFL, 2 rafhlöður Li-ion.
34 Nm, nett en öflug. Aðeins 1 kg.
5246795

Rafhlöðuborvél 14.4V
DS14DSFL, 2 rafhlöður Li-ion 1.5Ah.
34 Nm, nett en öflug.
5247013

Stingsög
CJ90VST, 750W, framkast.
2.2 kg
5247541

Slípirokkur
G13SR3, 730W, 125 mm.
10.000 sn/min, 1.4 kg
5247393

Hefill
P20SF, 620W, 82 mm.
tekur mest 2.6 mm.
5247323

Borasett
HSS, 19 stk.
1-10 mm
5027545

20.995

ALVÖRU HEKKKLIPPUR 
FYRIR LENGRA KOMNA!

Hekkklippur bensín
CH66EB ST
Öflugar hekkklippur með tvígengismótor, 21.1 CC(0.74Kw)
Blaðlengd 60 cm
Þyngd 5 kg
Klippir 35 mm
Titringsvörn og auðvelt start (S-START)
5085410

59.995
76.995

1.495
2.299

9.995
14.495

19.995
26.995

29.395

26.995

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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Mikilvægt að hafa brunavarnir í lagi
á heimilinu og í bústaðnum
Það er sérlega mikilvægt að hafa brunavarnir í góðu lagi á heimilunum og ekki síður 
í frístundahúsum, þar sem þau eru oftar en ekki öll úr timbri, mikil notkun er oft á 
kertaljósum og það er grillað hvenær sem færi gefst á. 

Mikilvægt er að hafa bæði reykskynjara í opnu rými eins og stofu og/eða eldhúsi ásamt því að 
vera með reykskynjara í svefnplássi. Gott slökkvitæki á að vera skyldueign í hverju frístundahúsi 
og á hverju heimili, og jafnvel fleiri ef húsnæðið er margskipt. Hafið einnig eldvarnarteppi innan 
seilingar við eldavélina.

Eldvarnir á heimilum jafnt og í frístundahúsum tryggja öryggi fjölskyldunnar  ef eldur kemur upp.

Gaoli LED Vasaljós
Led ljós með 3 díóðu perum.

SUMARHÚSA

PAKKINN
•DUFTTÆKI 6 KG

•ELDVARNARTEPPI

•REYKSKYNJARI 

OPTÍSKUR

9.999

SUMARHÚSA

PAKKINN
LED VASALJÓS

FYLGIR MEÐ

MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Sumarhúsapakkinn
Húsasmiðjan býður sumarhúsapakka á sérstöku tilboðsverði í sumar. 
Sumarhúsapakkinn inniheldur dufttæki 6 kg, eldvarnarteppi, optískann 
reykskynjara og LED vasaljós fylgir frítt með.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Duftslökkvitæki  6kg (ABC)
Fyrir A, B og C elda. Hefur meiri
slökkvimátt en léttvatnstæki af sömu stærð.
5057632

Duftslökkvitæki  2kg (ABC)
Fyrir A, B og C elda. 
Með mæli og bílfestingu.
5057648

Eldur í föstum efnum 
(timbur, vefnaður o.fl.)

Öflugar eldvarnir bjarga mannslífum
og er lífsnauðsynleg fjárfesting

Eldur í vökva 
(olíur, plast o.fl.)

Eldur í gasi.

Léttvatnsslökkvitæki 6 kg (AB)
Fyrir A og B elda. 
Slekkur betur í glóð en dufttæki.
5057634

Eldvarnarteppi
Eld í potti er hentugt 
að slökkva með 
eldvarnateppi.
5057640

Sjúkrataska
5057649

Reykskynjarar
Jónískir
Skynja með rafeindahólfi bæði ósýnilegar, lyktarlausar lofttegundir og sýnilegar, sem myndast 
við bruna á byrjunarstigi, sérstaklega frá opnum eldi. Háður loftþrýstingi, rakastigi, hitastigi og 
loftræstingu. Henta vel í stofur, herbergi, stigaganga, geymslur, geymsluganga og víðar.

Optískir
Skynja með auga sýnilegan reyk frá t.d. glóðareldi og P.V.C. plastefnum. Háður rakastigi og 
loftræstingu. Henta vel í stofur, herbergi, stigaganga, geymslur, geymsluganga og eins ef 
staðsetja þarf reykskynjara nálægt eldhúsi.

Það er mjög mikilvægt að hreinsa skynjara með því að ryksuga þá eða blása lofti í þá, 
sérstaklega optíska reykskynjara. Þeir geta gefið frá sér viðvörunarhljóð í tíma og ótíma 
ef ryk er í skynjunarhólfi.

Reykskynjari Jónískur
Með rafhlöðu
5057641

Gasskynjari
5057647

1.899 kr 7.999 kr 2.599 kr

2.999 kr

8.999 kr8.999 kr4.999 kr

Reykskynjari Optískur
Með rafhlöðu
5057642

1.599 kr

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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PN
ÖRYGGI

Gerðu þjófunum 
erfitt fyrir...
Sofðu áhyggjulaus með opinn glugga
Þetta er öryggisjárn, sem jafnframt er stormjárn, er fest með 
einnar áttar skrúfum og öryggið á þeim gerir það ómögulegt að 
opna gluggann eða hurðina, utanfrá, til að komast inn.

Nýja læsingin á 3800 öryggisjárninu virkar þannig að 
til að þess að hægt sé að opna gluggann, umfram 10 
sm, þarf hann að vera alveg lokaður 
og öryggisjárnið að hanga niður.

Stormjárn - Öryggisjárn.
Viðurkennd öryggisjárn. 
Barnaöryggi og um leið örugg vörn 
gegn innbrotum. Litir hvítt og grátt.
5772390 -91

3.595 kr

Gerir þjófum

ómögulegt 

að spenna

upp opinn 

glugga!

NÝ HÖNNUN!
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

30% kynningarafsláttur

Lamir og festingar með nýrri húð! 
Fallegri áferð og betri ending með PN Design
T-lamir - Garðklinkur - Hurðahaldarar - Skotlokur - Hespur - Handföng - Festingar fyrir skjólgirðingar

Ný hönnun - nýtt útlit - frábær ending – dönsk gæðavara 
Húsasmiðjan kynnir nú nýja vörulínu frá danska fyrirtækinu PN sem er ekki bara ný hönnun heldur með nýja 
yfirborðsmeðhöndlun, „Delta Seal” sem gefur bæði fallegri áferð og enn betri endingu en áður hefur þekkst.

Þrátt fyrir að yfirborð „Delta Seal”sé ekki mjög þykkt þá er tæringarviðnámið svo gott að það skákar gömlu 
heitgalvaniseringunni. Varan stenst því þá tæringu sem Íslendingar glíma við t.d. seltu í bland við rigningu og rok og mun 
halda glæsilegu útliti, án þess að rygða,  ár eftir ár. 

Renniloka 78 mm
5740490

Kofaloka 50-75 mm
5740493

Hespa 100 mm
Fyrir hengilás. 
5740491

Handfang 160 mm
5740489

Girðingafesting
5740492

Hliðklinka
5740488

Hurðahaldari
5740487

Staflalöm 385 mm
13 mm pinni.
5740494

T-löm 310 mm
5740486

NÝTT!

2.586
3.695

1.390
1.9951.746

2.4951.595
2.295

1.995
2.895

2.445
3.495

2.275
3.249 5.596

7.995

5.245
7.995
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Komdu og fáðu tilboð í þakið hjá sölumönnum Húsasmiðjunnar um land allt, 
þar sem þú færð faglega ráðgjöf og allt fyrir þakið á einum stað.

Þakjárn og klæðningar
Á lægra verði

Grænt poly bárujárn, litur sem 
fellur vel að umhverfinu. Afar 
slitsterkt og endingargott.
0,5 mm
430416

Þakjárn Alusink 0,5 mm
430399

Litað ál 0,7 mm.
430412

 Bárujárn, ýmsir litir,  íslensk framleiðsla

 Þakefni úr áli og stáli, ýmsir litir  

 Klæðningar, ýmsir litir

1.590 kr/m 2.190 kr/m 2.990 kr/m
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Aðeins 7-10 daga afgreiðslufrestur!
Auðveldar í uppsetningu. Frábært verð.
Íslensk framleiðsla fyrir Húsasmiðjuna.

Þú getur fengið fulningar eða sléttar hurðir, báðar gerðir eru með viðaryrjum. 

Einangrunin er polystyrene. Þykktin er 35mm. Standard litur er hvítt en við getum 

útvegað hurðir í mörgum litum.

Afgreiðum um land allt.  

Kynntu þér málið í næstu Húsasmiðjuverslun.

Bílskúrshurðir á frábæru verði

Auðvelt
í uppsetningu

Aðeins
7-10 daga

afgreiðslufrestur

VERÐ FRÁ

139.900
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NÝTT!
ÚTIHURÐIR FRÁ SWEDOOR 
NÁNARI UPPLÝSINGAR Í TIMBURMIÐSTÖÐINNI GRAFARHOLTI
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

FALLEGAR INNIHURÐIR 
Í MÖRGUM GERÐUM
Húsasmiðjan býður upp á fallegar innihurðir frá sænska fyrirtækinu Swedoor, sem henta jafnt á heimili, sumarbústaði og frístundahús. 
Þriggja og fjögurra spjalda fulningahurðir úr furu prýða fjölda sumarbústaða sem byggðir hafa verið á undanförnum árum, og 
hvítmálaðar hurðir frá Swedoor, bæði sléttar og með fulningum eru á fjölda heimila.

Hurðirnar eru til í 60, 70, 80 og 90 cm breidd, hæðin er 200 cm. 
Karmasett þarf að kaupa sérstaklega.

26.990 kr

22.990 kr 26.990 kr

Fulningahurðir
Fura, Tradition
2, 3 og 4 spjalda
Fást í 60, 70, 80 og 90 cm
93100-11

Innihurðir
Hvítar, sléttar
Fást í 60, 70, 80 
og 90 cm
Skrá fylgir
93330-3

Fulninga-
hurðir
Hvítar
2, 4 og 6 spjalda
Fást í 60, 70, 80 
og 90 cm
Skrá fylgir
93151-4/931614
93196-9

Húnar og karmar ekki innifalið í verði.

9.980 kr.

Húsasmiðjan kynnir nýjung á Íslandi frá Moralt, 
melamíneikarhurðir. Þessar hurðir eru mjög fallegar, 
yfirfelldar og bjóðast nú á frábæru verði.

Auðveldar í uppsetningu.
 
Athugið: húnar og smellukarmar 
ekki innifalið í verði.

NÝTT Á ÍSLANDI!
ÓDÝRARI LAUSN

GLÆSILEGAR YFIRFELLDAR 
INNIHURÐIR FRÁ MORALT

19.450
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Loftaþilja, Eik Structure
Moderna Coffee Dream
10 x 190 x 2600 mm
fösun 4 hliðar
142463

3.590
kr/m2
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Þilja, ljós eik
Moderna Coffee Dream, 10 x 190, fáanlegt í 
nokkrum lengdum, fösun 4 hliðar

Þilja, birki
Moderna® Logofino, 10 x 190, fáanlegt í 
nokkrum lengdum, fösun 4 hliðar

Þilja, ljós kastanía
Moderna® Logofino, 10 x 190 x 1300 mm, 
fösun 4 hliðar, 142516

LOFTA- OG VEGGÞILJUR
ÞÝSK GÆÐI OG SMEKKLEGT YFIRBRAGÐ
Lofta- og veggþiljurnar  frá BHK gefa heimilinu hlýlegt og nútímalegt yfirbragð. Í Húsasmiðjunni 
finnur þú hefðundna liti alltaf til á lager en einnig bjóðum við upp á sérpantanir í miklu úrvali í 
öllum helstu viðartegundum og afbrigðum.

BHK lofta- og veggþiljur eru auðveldar í uppsetningu og gæðin eru alltaf í fyrirúmi þar sem öll 
framleiðsla fylgir evrópskum stöðlum.

Þilja, Esja hvít
Moderna Urbano,  
10 x 262 x 2600 mm, 
míkrófösun 4 hliðar
142518

Þilja, háglans hvít
Moderna® Logofino, 
10 x 190 x 2600 mm, 
fösun 4 hliðar,  
142513

2.990 kr/m2 SÉRPÖNTUN SÉRPÖNTUN

4.290  kr/m2 3.090  kr/m2

2.595
kr/m2

Þilja, hvít með viðaryrjum
Líflegt og fallegt, stuttar lengdir, 
fösun 4 hliðar
142453

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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DANA LIM 
Fyrsta val fagmannsins
DANA LIM er einn stærsti lím- og þéttiefnaframleiðandi í Evrópu með starfssemi í Danmörku og 
Svíþjóð. Í meira en 75 ár hefur Dana Lim verið eitt af leiðandi vörumerkjum í þróun og framleiðslu 
á efnum fyrir fagmenn og einstaklinga. Fyrirtækið framleiðir yfir 400 vörutegundir og starfrækir 
öfluga rannsóknardeild þar sem sérfræðingar og tæknimenn DANA LIM sinna vöruþróun og 
prófunum sem gerir fyrirtækið að einum fremsta framleiðandi í heimi á sínu sviði. Styrkur DANA 
LIM þéttiefnana er fyrst og fremst há gæði sem taka sérstaklega tillit til loftslags og veðurfars 
Norður Evrópu. DANA LIM er fyrsta val fagmannsins í Danmörku og víða í Skandinavíu sem segir 
meira en mörg orð um gæðin. Dana Lim lím-og þéttiefni fást nú í fyrsta sinn á Íslandi í miklu úrvali 
aðeins í Húsasmiðjunni. Vandaðu valið og veldu Dana Lim.

Bygma akrýlkittí
frá Dana Lim
300 ml
6552194

Kynningarverð

 í maí 

249 kr
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Boltalím
300 ml. Anchorfix 294
Boltalím til festingar á teinum og 
boltum í steypu. Passar í venjulega 
kíttisgrind. Öflug festa 
5623400

Bygma frauð
Bygma frauð til notkunar allt árið 
má nota í –10°C . Hannað til að 
nota aftur og aftur innan 2ja mán 
eftir fyrstu notkun. Hentugt til 
að fylla fúgur vegna ísetningar 
á glugga-,hurðakörmum og til 
einangrunar. Límir og einangrar
Inniheldur ekki CFC eða HCFC 
drifefni, 750mL
6552152

Dana Lim byssufrauð
NBS PU All Year foam 583
Byssufrauð til notkunar allt árið, 
má nota í -10°C
Kostur byssufrauðs er nákvæmari 
skömmtun á efninu (sparandi)
Hentugt til að fylla fúgur 
vegna ísetningar á glugga-
,hurðakörmum og til einangrunar. 
Límir og einangrar
Inniheldur ekki CFC eða HCFC 
drifefni, 750 ml.
6552160

Dana Lim Frauð 2K
2-Comp. PU Assembly foam 596
2ja þátta frauð sem límir og 
hljóðeinangrar. Notað við glugga 
– og hurðarísetningar þar sem 
styrks og skjótrar límingar er 
krafist. Nota m.a. til einangrunar í 
bátum, gámum og kælum osfrv.
Inniheldur ekki CFC eða HCFC 
drifefni. 400 ml.
6552154

Montage Extra 292 
Öflugt byggingarlím sem harðnar 
fyrir áhrif raka. Hlutlaust og 
sveigjanlegt til notkunar inni 
sem úti á lóðrétta jafnt sem 
lárétta fleti Límir flest efni eins 
og timbur, gler, múr, stein, flísar, 
fibre gler, PVC osfrv.
6551483

MS Byggefuge 522 
Byggingarkítti MS-Polymer, sem 
sameinar bestu eiginleika silikon 
og polyurethan.
Þornar fyrir áhrifa raka og er 
sérlega sveigjanlegt  +/-25%. 
Hlutlaust og  þornar fljótt, 
málanlegt.
Notað í flestar gerðir af fúgum í 
byggingum innan- sem utanhúss.
6552206

PU Byggefuge 532  
Teygjanlegt polyurethan þéttiefni 
til notkunar við ýmsar aðstæður 
inni jafnt sem úti.
Sérlega hentugt í fúgur með 
mikla hreyfingu. Þenslufúgur
Á PVC og ál er mælt með Grunn 
960 og Grunn 961 á grófa 
duftsmitandi fleti.
6552214

PU Fugelim 534 
Eins þátta Pu Límkítti 
hraðþornandi og sveigjanlegt 
kítti, til límingar og þéttingar í 
byggingum og iðnaði.
Góð viðloðun við flesta fleti án 
grunns. Fyrir Timbur, málm. 
steypu, ál , PVC (grunna). 
Sérlega endingargott og slitsterkt 
og hefur  mikið þol gagnvart 
leysiefnum  
6552170

2.799 kr

1.149 kr

1.399 kr

1.995 kr

1.299 kr

1.395 kr

2.395 kr

1.799 kr
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ÞÚ KEMST HÆRRA 
MEÐ JUMBO!
Jumbo er stærsti framleiðandi stiga og vinnupalla í Danmörku og einn 
af leiðandi framleiðendum í Evrópu. Jumbo býður upp á fjölbreytt 
úrval fyrsta flokks stiga og vinnupalla úr áli. Vörurnar frá Jumbo eiga 
það sameiginlegt að vera afrakstur áralangrar vöruþróunar. 
Jumbo er þekkt fyrir svokallað „scaffold“ kerfi þar sem stigi er ekki 
bara stigi heldur hægt að umbreyta honum t.d. í vinnupall nánast með 
einu handtaki. 
Frábært verð og gæði eru aðalsmerki Jumbo og hjá þeim finna allir 
eitthvað við sitt hæfi, bæði fagmenn og einstaklingar. 
Þess vegna kemst þú hærra með Jumbo!

Áltröppur 3-8 þrepa.
5078885-894

3 þrep.
Hæð 64 cm.
3.5 kg.

4 þrep.
Hæð 86 cm.
4.2 kg.

5 þrep.
Hæð 1.06 cm.
4.9 kg.

6 þrep.
Hæð 1.30 cm.
5.6 kg.

7 þrep.
Hæð 1.53 cm.
6.4 kg.

8 þrep.
Hæð 1.75 cm.
7.1 kg.

11.995
13.995

9.596
11.995

7.995
9.995

6.383
7.979

5.439
6.799

3.995
4.995

20%
afsláttur

í maí
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Álstigi Telescopic
41XT320. 3.2 m tekur lítið pláss í geymslu.
5079015

Álstigi/trappa Giant
41LG101. Fjölnota stigi 4.2m,  trappa 2m.
5079030

Fellistigi 4x3 þrep með palli
41JH403. Fjölnota stigi 3.6 m,  trappa 1.8 m.
5078877

Búkki fyrir múrara
Stillanlegur 110-190 cm.
5079906

Vinnupallur á hjólum
178SKL. 178x74 cm.
Vinnuhæð  3.55m
5079075

Álstigi 2x11 þrep.
49SS252. Lengd 5.9 m. 
Einfaldur lengd 3.4 m.
5079020

Áltrappa 8 þrep.
41TSE108. Hæð 1.95 m.
Breið þrep.
5078798

49.995 kr 15.995 kr34.995 kr

39.995 kr 69.995 kr 14.995 kr

29.995
36.995

Samanbrjótanlegur

pallur

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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MASCOT VINNUFATNAÐUR 
SEM ENDIST!

Mascot nútímalegur 
vinnufatnaður sem mætir þörfum 
handverksmanna. 
Gleymdu öllu varðandi hefðbundinn 
vinnufatnað MASCOT er fulltrúi nýrra tíma. 
Öðru vísi vinnufatnaðar samkvæmt nýjustu 
tísku, sem gengur alla leið hvað varðar slitstyrk 
og þægindi. 

Þetta færðu þegar þú velur MASCOT.

Vindheld peysa Naxos
Grá, stærðir S-4XL
5862669

13.990 kr.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Hettupeysa Beja
S-4XL
5871228

Öryggisskór Pumori
S3. St. 39-48, líka til svartir
5871180

Regnjakki Feldbach
M/endurskini EN471. XS-4XL
5858752

Regnsett Pavo
Jakki og buxur, S-2XL
5868369

Vinnuúlpa Brunswick
S-3XL
5870326

Bolur Algoso
S-4XL
5871045

Regnbuxur Wolfsberg
M/endurskini EN471. XS-4XL
5858755

Regnbuxur Hartberg
M/endurskini EN471. XS-4XL
5858762

Vinnuvesti Yorkton
M/endurskini EN471. XS-4XL
Teflonhúð, hrindir frá sér 
óhreinindum.
5871750

Vinnuvesti San Remo
S-3XL
5858983

16.495 kr.16.995 kr.

13.990 kr.

9.550 kr. 14.590 kr. 2.990 kr.

8.990 kr. 10.590 kr.
17.990 kr.

Vinnubuxur Ovar
5870384

6.990
9.749

5.990
12.395
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TRUE NORTH 
sænskur útivistarfatnaður á góðu verði
Húsasmiðjan hefur boðið upp á útivistarfatnaðr frá True North undanfarin ár við miklar vinsældir.
True North er sænskt fyrirtæki og eru þrjú meginatriði höfð að leiðarljósi við hönnun og framleiðslu.
Í fyrsta lagi að fatnaðurin sé endingargóður, í öðru lagi að hann fylgi alltaf nýjustu tískustraumum 
og í þriðja lagi að allir geti keypt og notið útivistarfatnaðarins frá True North, þess vegna kemur 
hagstætt verðið flestum þæglega á óvart og skýrir að hluta miklar vinsældir síðastliðin ár.

Flatflíspeysa með hettu
XS-XL
5871870

7.999 kr
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Hettupeysa
S-XXL
5871722/27/32

Softshell peysa
Stærðir 98-122
5871895/5871901

Powerflíspeysa
XS-2XL
5871888/5871882

Göngusokkar
Stærðir: 34-45
5866624

Flíspeysa með hettu
XS-2XL
5871931

Flíspeysa með hettu
Stærðir 122-164
5871919

Flatflíspeysa með hettu
Stærðir 122-164
5871907

Hettupeysa
S-XXL
5871557-1561

Heilgalli
XS-L, svartur, bleikur og grár
5871412/08/04

Heilgalli
XS-2XL, margir litir.
5871683/93_5871703/13/37

Regn/vindsett
XS-2XL, margir litir.
5870908

3.999
5.799

6.999
10.395

5.999 kr.

5.999 kr.
5.999 kr.

4.999 kr.

8.999 kr.

9.999 kr.

6.999 kr.

999 kr.

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX

4.999 kr.
6.929

BARNAsTÆRÐiR

6.299 kr.
8.999

FuLLoRÐiNs
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Spanhelluborð
EHI 6740FOK
Spanhelluborð sem er jafn fljótt að 
hitna og gaslogi, fasaður kantur, 
stærð 590x520x55 mm
1860232

Blástursofn
EOC 5741AOX 
74 ltr, Orkunýting A++, Sjálfhreinsandi, 
barnalæsing, Coolfront
1830201

Nánari upplýsingar í næstu verslun

NÝTT!

274.900 kr129.900 kr



75
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Þvottavél EWP 1064TDW 
6 kg, 1000 snúninga
1805656

Þvottavél EWP 1264TDW 
6 kg, 1200 snúninga
1805657

Þvottavél EWP 1474TDW 
7 kg, 1400 snúninga
1805658

Þvottavél EWP 1674TDW 
7 kg, 1600 snúninga
1805659

Þurrkari EDE 37100W 
Með barka, 7 kg,
1805463

Þurrkari EDC 2906GDW 
Barkalaus, 9 kg,
1805416

89.900
104.30079.900

92.900

75.900
89.900

119.900
139.900

119.900
135.900

Helluborð EHF 6342XOK
Keramik helluborð
Stærð 380x576x516 mm
1850524

Vifta
EFT 60466W
60 cm, 4 hraða
1830359 39.995

Blástursofn
EOB 5450AAV
Túrbó grill, UltraFanPlus hitakerfi,
74 ltr, þrefalt gler
1860229

Blástursofn
EOB 3410COX

74 ltr, UltraFanPlus hitakerfi, 
orkunýting A

1860230

75.900

112.900 kr
67.895 kr

99.900
119.900
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HEIMILISTÆKI FYRIR HEIMILIÐ OG BÚSTAÐINN

109.800 kr.

Nánari upplýsingar í næstu verslun

Húsasmiðjan hefur boðið Amica heimilistæki á Íslandi í 
mörg ár við góðan orðstír. Amica framleiðir mikið úrval 
af heimilistækjum sem hentar fyrir heimili en ekki síður 
fyrir sumar-og frístundarhús þar sem boðið er upp á 
gott úrval af eldavélum, helluborðum, kæliskápum o.fl. í 
stærðum sem henta sumarhúsum vel.

Ending og hagstætt verð gerir Amica að góðum kosti 
fyrir sumarhúsið og að sjálfsögðu eru heimilistækin 
með fimm ára ábyrgð eins og önnur hjá Húsasmiðjunni.

Kælir/Frystir
H:181/186 cm B:55 cm D:58 cm,
Kælirými 188 ltr, Frystirými 64 ltr
Orkunýting A+ 
1805663
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Eldavél
50 cm, steyptar hellur, 
56 ltr ofn, , orkunýtni A
1850516

Eldavél
50 cm, keramik helluborð, 
53 ltr ofn, orkunýtni A
1850513

Ofn og helluborð
EHC12414W
Blástursofn m/átta kerfum
4 Hilight eldunarsvæði
1850230

99.900 kr.

54.900 kr.

Eldavél
50 cm, steyptar hellur, 54 ltr, 
blástur, steamclean, orkunýtni A
1850504

78.900 kr.

BLÁSTURS- 
OFN

Kælir/Frystir
H:129 cm B:50 cm 
D:50 cm,
Kælirými 97 ltr, 
Frystirými 33 ltr
Orkunýting A+ 
1805660

Vifta
50 cm, 51 dBA, 3000W, 335 m3/h
1850563

Vifta
60 cm, 59 dBA, 3000W, 550 m3/h
1850551

Veggháfur
OKP 631G, H: 55 B: 60 D: 50 cm
52 dBA, 180W, 500 m3/h
1850554

Eyjuháfur
Breidd: 90, soft touch led stjórnborð, 4 
hraðastillingar, 55 dBA, 900 m3/h
1850615

11.900
14.695

85.900 kr.
111.800

65.900 kr.
78.900

65.900 kr.
69.900

39.900 kr.
49.900

119.900 kr.
142.800

19.900 kr.
30.795

BLÁSTURS- 
OFN
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Matvinnsluvél
Desire, 600W, 1,5 ltr
1840074

Töfrasproti
Desire, 400W
1840068

7.990 kr

12.790 kr

 verð áður 9.990

 verð áður 15.990

20%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM  
RUSSELL HOBBS  

VÖRUM
Í MAÍ
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Hraðsuðukanna
Cottage Red, 1,8 ltr, 2300W
1840052

Brauðrist
Cottage Red, 980W
1840053

Kaffivél
Cottage Red, 1100W
184005110.900 kr 14.300 kr 15.990 kr

Brauðrist
Futura, 2 sneiðar
1829180

Kaffivél
Futura, 12 bollar
1829182

Hraðsuðukanna
Futura
1829181 8.790 kr 8.470 kr 10.300 kr

 verð áður 13.995

 verð áður 10.900

 verð áður 17.900

 verð áður 10.590

 verð áður 19.990

 verð áður 12.890

Hrærivél
800W
4.6 ltr stál skál                 
1.25 ltr gler skál fyrir blandara                        
1840073

Handþeytari
Desire, 380W, 5 hraða
1840069

Heilsugrill
Futura, 2 sneiðar
1840085

Heilsugrill
Futura, 12 bollar
1840086

Heilsugrill
Futura
1840087 22.300 kr 11.700 kr 15.900 kr

 verð áður 27.900  verð áður 14.695  verð áður 19.900

49.900
62.895

5.900
7.579

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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ÁSTRÍÐUFULLIR POTTAR OG PÖNNUR!

BLACK COLLECTION

BEKA þróar og framleiðir potta og pönnur fyrir heimili og fageldhús sem gerir vöru þeirra 
einstaka. BEKA leggur mikið upp úr nútimalegri hönnun með framúrskarandi eldunareiginleika 
og hitaleiðni. Pottar og pönnur frá BEKA henta öllum eldavélum og hellum hvort sem um er að 
ræða gashellur, spanhellur eða venjulegar rafmagnshellur. Meiga einnig fara í uppþvottavél.

Pottar
Stál, á allar hellur
2006688/6739

24 cm, 5,0 ltr

20 cm, 3,2 ltr 11.395 kr

13.395 kr

Pönnur
Stál, á allar hellur
2006744-6

24 cm

20 cm

28 cm

6.595 kr

7.795 kr

9.895 kr

Skaftpottar
Stál, á allar hellur
2006740-3

16 cm, 1,6 ltr

14 cm, 1,1 ltr

18 cm, 2,3 ltr

20 cm, 3,2 ltr

6.395 kr

7.295 kr

7.795 kr

8.795 kr

Lok
Stál
2006747-50

16 cm

14 cm 1.599 kr

2.290 kr

18 cm

20 cm

2.290 kr

2.590 kr

20%
AFSLÁTTUR
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

ENERGY PÖNNUR

Grillpanna
28 x 28 cm
2006783

Pönnukökupanna
25 cm
2006782

Fiskipanna
34 x 23 cm
2006784

6.599 kr

6.599 kr

6.599 kr

Steikarfat
Án loks, í ofninn eða á grillið
2006758-61

30 x 22 cm

25 x 18 cm

35 x 26 cm

40 x 28 cm

1.990 kr

2.590 kr

2.990 kr

3.990 kr

Skál
Stál
2006700/35/65

24 cm, 3,3 ltr

20 cm, 1,6 ltr

28 cm, 4,2 ltr

2.999 kr

3.599 kr

3.999 kr

Aluminium húðaðar m/non-stick 
án PFOA, fljótar að hitna

Stálsigti
Chef, 22 cm
2006526

Fondusett
2006755

Fondusett
2006752

5.499 kr 3.995 kr

TiLBoÐ

2.595 

3.395 

4.395 

5.495 

NÝ
VARA

1.995
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699 kr

699 kr
Hnífapör, 16 stk/pk
2009833

999 kr

999 kr

699 kr

799 kr

1.299 kr

799 kr

999 kr

999 kr

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM FRÁ CS

4.990
NÝ

VARA

Hnífar, 3 stk/pk
2009834

Gafflar, 3 stk/pk
2009835

Hnífapör London
Má fara í uppþvottavél

Tertuspaði
2009845

Kartöfluskeið
2009843

Sósuausa
2009841

Löng skeið, stk/pk
2009840

Skeiðar, 3 stk/pk
2009836

Teskeiðar, 3 stk/pk
2009837

Kökugafflar, 3 stk/pk
2009838

Salatpar
2009842
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

479 kr

Hnífapör Namur
Má fara í uppþvottavél

VERÐ FRÁ

Bökunarform, non-stick
2009847

Barnabökunarsett, 19 stk
2009850

Bökunarform, non-stick
2000844

Kökugafflar, 6 stk/pk
2009829

Hnífapör, 72 stk/pk
2009831

Hnífapör, 24 stk/pk
2009830

Smáréttaskeiðar, 
6 stk/pk
2009832

35.900 kr

14.990 kr

3.990 kr

2.899 kr 2.990 kr 3.590 kr

1.990 kr

NÝ
VARA NÝ

VARA

NÝ
VARA

NÝ
VARA

20%
  AFSLÁTTUR

Þú færð afslátt í KjaraklúbbnumFÁÐU AFSLÁTT 

STRAX
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ÞÝSKIR INNBYGGÐIR 
SALERNISKASSAR
Sanit er þýskur framleiðandi sem framleiðir gæða innbyggða 
kassa fyrir klósett með barkatengdum skolventli. Þeir eru 
mjög þægilegir í uppsetningu, öruggir og hafa reynst mjög vel 
enda uppfyllir Sanit ströngustu gæðakröfur í framleiðslu sinni. 
Rétt er að vanda valið þegar innbyggðir kassar og klósett eru 
valin því oft er ekki einfalt mál að skipta um innbyggða kassa 
ef eitthvað bjátar að.  
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

Innbyggður kassi
118,5 x 52,5 cm
8078410

39.995 kr.

54.995

INNBYGGT SETT
Skál, kassi, seta og frontur
8078415

Innbyggður kassi
82 x 52,5 cm
8078412

Skolhnappur
Hvítur
8078430

Skolhnappur
Satin
8078431

20%
  AFSLÁTTUR

Skolvaskur á vegg
49,5 x 34,5 cm
8031331

13.69532.995 kr.

9.290
11.795

14.895 kr.
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2.990kr

RÆKTUNARPOKI
jarðarberja

Ræktaðu Kartöflur
á pallinum eða 
svölunum 
2 pokar í pakka
40 cm ummál 
50 cm hæð.

ALLIR GETA RÆKTAÐ 
MATJURTIR

1.990kr

RÆKTUNARPOKI
kartöflu

999kr

KRYDDPLÖNTUR
verð frá

899kr/stk

JARÐABERJAPLÖNTUR

MATJURTAFRÆ
ýmiskonar í potti
plast og keramik

HANDHÆGT OG 
AUÐVELT

Gullauga, Helga, 
Premier og rauðar 
íslenskar 

1.170kr

ÚTSÆÐI
5 kg.
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir í maí meðan birgðir endast.

KIRSUBERJATRÉ, PERUTRÉ
EPLATRÉ, PLÓMUTRÉ

1.490kr

BERJARUNNAR
ýmsar tegundir

ÁVAXTATRÉ 

4.990

1.990kr

BLÓMAKARFA
á vegg 30 cm

2.490kr

BLÓMAKARFA
á vegg 30 cm

29.990kr

GOSBRUNNUR

GOSBRUNNAR MIKIÐ ÚRVAL

29.990kr

GOSBRUNNUR
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ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

 3.000 KR.

ÁVÍSUN 

Á BAKHLIÐ

Skútuvogur ........... 525 3160

Grafarholt .............. 520 3900

Hafnarfjörður ......... 525 3500

Reykjanesbær ....... 421 6500

Borgarnes .............. 430 5544

Akranes .................. 433 6500 

Ísafjörður ............... 450 3300

Dalvík ..................... 466 3200

Akureyri ................. 460 3500

Húsavík .................. 464 8500

Egilsstaðir .............. 470 3100

Reyðarfjörður ........ 474 1207

Höfn í Hornafirði ... 478 1600

Vestmannaeyjar .... 488 1050

Hvolsvöllur ............ 487 8485

Selfoss ...................480 0800

SÆLU
REITUR

20132013

Geymdu blaðið! 

Aðalnúmer: 525 3000

525 3000 www.husa.is
www.blomaval.is

HLUTI AF BYG MA

 

HLUTI AF BYG MA

Handhafa

Þrjúþúsund 00/100

Ef keypt er fyrir 10.000 krónur eða meira 

14. - 26. maí 13 Húsasmiðjan og BlómavalGildistími 20

Krónur:

Greiðið gegn 
tékka þessum

Ávísunin gildir sem 3.000 kr. innborgun í öllum verslunum Húsasmiðjunnar og Blómavals, frá þriðjudeginum 14. maí til sunnudagsins 
26. maí 2013, ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira. Ávísunin gildir eingöngu þegar verslað er með kreditkorti eða í staðgreiðslu en ekki 
í reikningsviðskiptum eða með gjafakortum.

Tékknr.                       Fl                         Banki-Hb

3.000,-
HLUTI AF BYGMA

3.000,-

ÁVÍSUN 
HANDA

ÞÉR! Komdu með 
þessa ávísun
fyrir 26. maí 
og fáðu 3.000 kr. 
afslátt ef þú 
kaupir fyrir 
10.000 kr. eða 
meira! 

Hlökkum til 
að sjá þig!


