GÆÐI
KUNNÁTTA
SVEIGJANLEIKI

Við vitum að tíminn er dýrmætur og að í framkvæmdum
skiptir miklu að áætlanir standist

GKS
– GÆÐI, KUNNÁTTA,
SVEIGJANLEIKI
Trésmiðja GKS ehf. er leiðandi
trésmiðja er kemur að öllu
tréverki innanhúss. Fyrirtækið
byggir á gömlum grunni og varð
til við sameiningu fjögurra eldri
fyrirtækja sem margir muna enn
eftir; Gamla kompanísins sem
stofnað var árið 1908, Kristjáns
Siggeirssonar, stofnað 1919, Steinars
stálhúsgagnagerðar sem stofnað var
1960 og Trésmiðju Eldhús og baðs
sem stofnað var 1993.

AFHENDINGARTÍMI
SEM STENST

REYNSLUMIKIÐ
FÓLK!

Við vitum að tíminn er dýrmætur og
að í framkvæmdum skiptir miklu að
áætlanir standist. Því leggjum við
mikla áherslu á nána samvinnu við
viðskiptavini okkar um afhendingu á
réttum tíma. Því má treysta.

Starfsmenn GKS eru á þriðja tuginn
og margir þeirra unnu áður hjá
forverum fyrirtækisins og fluttu með
sér mikla sérhæfingu og þekkingu
sem nýtist okkur vel.
Trésmiðja GKS er vel tækjum búin
og framleiðslutækin af fullkomnustu
gerð sem tryggir nákvæmni í allri
vinnslu og samkeppnishæf verð.
Við leggjum áherslu á að veita
viðskiptavinum okkar, stórum
sem smáum, góða þjónustu og
heildarlausnir sniðnar að ólíkum
þörfum þeirra. Við sjáum um
alla verkþætti, allt frá tilboði til
uppsetningar, en vitum líka að þarfir
viðskiptavina okkar eru margvíslegar
og því leggjum við áherslu á
sveigjanleika í okkar starfsemi.

VIÐ GERUM FÖST VERÐTILBOÐ ÞEGAR
FULLGERÐAR TEIKNINGAR LIGGJA FYRIR

VERIÐ
VELKOMIN!
Í verslun okkar að Funahöfða 19
má skoða fjölbreytt vöruúrval
og virða fyrir sér mismunandi
útfærslur á ólíkum innréttingum
og húsgögnum. Allur viður er
sérvalinn og við bjóðum fjölbreytt
úrval viðartegunda og gætum
þess vandlega í framleiðsluferlinu
að samstæður spónn sé valinn í
hverja pöntun. Þá njóta plastlagðar
innréttingar með viðaráferð
vaxandi vinsælda. Allar gerðir
innihurða eru á boðstólnum;
eldvarnarhurðir, hljóðvistarhurðir,
rennihurðir, fulningahurðir og hurðir
í yfirstærðum.

DRAUMAHEIMILIÐ ÞITT
Við hjá GKS bjóðum húsbyggjendum og íbúðareigendum í
endurbótahugleiðingum sérstaklega velkomna. Við höfum áralanga
reynslu í framleiðslu innréttinga í nýbyggingar sem og eldri hús. Auk
þess sérsmíðum við eftir teikningum eldhúsinnréttingar, fataskápa,
baðinnréttingar, inni- og rennihurðir, húsgögn og innréttingar í
borðstofur, sjónvarps- og frístundarými og vinnuherbergi.
Við gerum föst verðtilboð þegar fullgerðar teikningar liggja fyrir.

ÞÚ RÆÐUR FERÐINNI!
Heimilið er griðarstaður og umgjörð þess, innréttingar og annað
tréverk þarf ekki aðeins að vera fallegt heldur þjóna ólíkum þörfum
heimilisfólksins. Við leggjum metnað okkar í að hjálpa þér að finna
bestu lausnina hverju sinni, hvort sem um er að ræða nýbyggingu eða
endurbætur á eldra húsnæði. Við bjóðum heildarlausnir og fylgjum
verkunum eftir, alla leið.
Hjá okkur starfa smiðir og tækniteiknarar með áralanga reynslu af
hönnun og teikningu húsgagna og innréttinga. Við bjóðum ykkur
velkomin til okkar með hugmyndir, skissur eða teikningar og við hjálpum
ykkur við að klára dæmið, m.a. með þrívíddarteikningum svo auðveldara
sé að gera sér í hugarlund hver hin endanlega útkoma verður.
Guðrún Valdimarsdóttir

FJÖLBÝLI JAFNT
SEM EINBÝLI
Við höfum framleitt innréttingar í fjölda einbýlishúsa og fjölbýla þar sem
gerðar eru ítrustu kröfur um gæði, útlit og endingu. GKS sérsmíðaði
til að mynda allar innréttingar og innihurðir í yfir 60 íbúðir í glæsileg
fjölbýlishús í Skugga 101. Þar var unnið með ýmsar viðartegundir og
mismunandi hönnun, allt eftir óskum íbúanna sjálfra. Við bjóðum einnig
nýjar hagkvæmar staðlaðar lausnir fyrir fjölbýlishús sem notið hafa
mikilla vinsælda. Þessar innréttingar urðu fyrir valinu í 140 íbúðir í nýju
fjölbýlishúsi í Stakkholti sem var verkefni á vegum ÞG verktaka ehf.

LOKAHNYKKURINN
Við bjóðum að sjálfsögðu einnig
uppsetningu á innréttingum og
húsgögnum. Uppsetning fer fram á
heimilinu og er í höndum okkar færu
trésmiða.

GÓÐ RÁÐ!
- Mikilvægt er að öll mál liggi fyrir,
og séu rétt, áður en innréttingar
eru teiknaðar í endanlegri mynd
og smíðaðar.
- Því betri og nákvæmari
upplýsingar sem þú getur gefið
okkur, því betri þjónustu getum
við veitt þér.
- Rissaðu upp hugmyndir.
Teikningarnar þurfa ekki að vera
listaverk og við erum öllu vön. Við
klárum svo heildarmyndina fyrir
þig.

HUGSUM STÓRT
Við hjá GKS höfum unnið stór sem smá verkefni fyrir verktaka, heimili,
stofnanir og fyrirtæki. Fagmenn okkar hafa mikla reynslu af því að smíða
eftir teikningum arkitekta og hönnuða og sérsniðnar lausnir okkar hafa
reynst vel.
Víða um land má sjá verk okkar, svo sem á Nordica Hótel, Reykjavík
Lights Hótel og Apótek Hótel, þar sem við smíðuðum fastar innréttingar,
rúmgafla, klæðningar, þiljur og víngeymslu. Þá höfum við smíðað
fastar innréttingar og skrifstofuhúsgögn fyrir fjölda fyrirtækja, t.d.
hið framsækna Nox Medical. Að auki höfum við sérsmíðað móttökur,
fundarherbergi og ýmsar borðplötur í öllum stærðum og gerðum fyrir
fjölda annarra fyrirtækja og veitingahúsa, m.a. úr akrílsteinefnum frá
Swanstone enda hafa þau afar langan endingartíma og henta því vel þar
sem álag er mikið.

GKS notar PROLED
- Þýsk LED gæði
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Innihurðir - Rennihurðir - Eldvarnar- og hljóðvistarhurðir - Útihurðir

GEGNHEILT

Holplötuhurðir

GEGNHEILT

Létthurðir

RENNIHURÐIR
» Innbyggðar
» Utanáliggjandi
Afhendist með öllum
tilheyrandi búnaði

Eldvarnarhurð
Eldvörn 30 (E03)

Formpressaðar
hurðir

LÉTT

LÉTT

Formpressaðar
létthurðir

GEGNHEILT

GEGNHEILT

Eldvarnar- og
hljóðvistarhurð
Eldvörn 30/35 DB (FD19)

ALLAR HURÐIR FYRIR
BYGGINGAMARKAÐINN

GEGNHEILT

Eldvarnarhurð
Eldvörn 60 (FD60)

GEGNHEILT

Eldvarnar- og
hljóðvistarhurð
Eldvörn 30/35 DB (FD09)

GEGNHEILT
KOMPAKT

Eldvarnar- og
hljóðvistarhurð
Eldvörn 30/40 DB
(E02)

Eldvarnarútihurð
Eldvörn 30/30 DB
(FD14)
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Höldur, húnar og íhlutir fyrir innréttingar
IÐNVÉLAR ehf.
Smiðjuvegi 44 - 46 • 200 Kópavogur •Sími 414 2700
idnvelar@idnvelar.is • www.idnvelar.is

Mörkinni 4 • 108 Reykjavík
Sími: 565 0000 • Fax: 555 3332
glerborg@glerborg.is • www.glerborg.is

Innviðir ehf. Er með á lager meðal annars;
Spón frá Fritz Kohl – Plast og plötur frá Duropal
Felliþröskulda frá ATHMER – Harðvið frá WOB
INNRÉTTINGALAUSNIR
Tranavogur 5 • sími 525 3450
www.hggudjonsson.is

Kanta frá Largus og Ostermann. Birgir fyrir GKS:
Smiðjuvegi 36 • 200 Kópavogur • S. 564-3636
innvidir@innvidir.is • www. innvidir.is

AÐLAÐANDI
UMHVERFI
Innréttingar frá GKS setja svip sinn á
umhverfi fjölda fyrirtækja, stofnana
og skóla um land allt. Má þar nefna
innréttingar fyrir Heiðarskóla,
Kennaraháskóla Íslands,
Ingunnarskóla, Vesturbæjarskóla,
Engjaskóla, Fossvogsskóla og
skólahúsgögn fyrir Pennann ehf.

HJÁ OKKUR FÆRÐU SAMRÆMT
HEILDARÚTLIT FYRIR RÝMIÐ

FYRIR
SKRIFSTOFUNA
Trésmiðja GKS hefur um árabil
smíðað skrifstofuhúsgögn eftir
íslenska hönnuði. Við höfum mikla
reynslu af fjölbreyttu efnisvali og
mismunandi lausnum fyrir fyrirtæki
og stofnanir. Hjá okkur færðu
samræmt heildarútlit fyrir rýmið,
allt frá kaffieldhúsi og innihurðum
að hækkanlegum skrifborðum fyrir
starfsfólkið.
Fyrirtækið hefur átt áralangt og
farsælt samstarf við hönnunarhús,
s.s. Prologus, Sýrusson og Pennann
– húsgögn.

Gakktu lengra: Innotech skúffukerfi
Innotech skúffukerfið er hannað til að ganga lengra. Með Innotech færðu fullkomin gæði, vandað efni og framúrskarandi
útlit og áferð. Einstök hönnun og mikið úrval af íhlutum í skúffurnar auðvelda þér allt skipulag.
www.hettich.com

Trésmiðja GKS ehf.
Funahöfða 19
110 Reykavík
Sími: 577 1600
gks@gks.is
www.gks.is
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