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þess að skipuleggja þinn 
eigin garð og umhverfi

Það er gaman og gefandi að snyrta og fegra í kringum sig. Undirbúningsferlið er 

ekki síður spennandi – að láta sig dreyma og skissa upp hugmyndir að sniðugum 

lausnum og fallegu útliti á draumagarðinum.

Umhverfisvernd er okkur sérlega hugleikin hjá BM Vallá enda eru hellurnar okkar 

framleiddar hérlendis úr íslensku hráefni; steinefnum, vatni og háþróuðu sementi, 

sem stuðlar að sjálfbærni. Allir litir í hellunum eru umhverfisvænir. Með því að velja 

steyputengdar vörur velurðu sjálfbæran kost.

Við höfum allt sem til þarf. Kynntu þér vöruúrvalið – og látum draumana rætast.
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1.  Kynntu þér vel þennan bækling og mótaðu þér skoðun á því 

hvaða vörur BM Vallá koma helst til greina við húsið þitt.

 

2.  Skoðaðu Fornalund vel og þær útfærslur sem þar er að finna.

 

3.  Bókaðu tíma hjá söludeild í síma 412 5050. Ráðgjöfin er 45 

mínútur og fer fram í lystihúsinu í hjarta Fornalundar.

 

4.  Eftirfarandi gögn þarft þú að hafa með:

     • Grunnmynd lóðar í kvarða 1:100. 

     • Útlitsteikningar af húsinu í sama kvarða.* 

     • Afstöðumynd í kvarða 1:500.*  

     • Ljósmyndir af húsi og lóð koma sér einnig vel.*
 

5.  Nokkrum dögum síðar færð þú tölvugerða vinnuteikningu, 

sem nýtist þér við framkvæmdina, með útfærðum hugmynd-

um landslagsarkitektsins, efnislista, magntölum og tilboði. 

 

Athugaðu að ráðgjöfin miðast við útfærslu á vörulínu BM Vallá.  
Teikningin er eign BM Vallá þar til efniskaup hafa átt sér stað. 

*Gott að hafa en þó ekki skilyrði.

Komdu í ráðgjöf til okkar og fáðu góð ráð um 

efnisval og útfærslu hugmynda sem byggja á 

vöruúrvali BM Vallá.

Við bjóðum ráðgjöf landslagsarkitekta sem útfæra hugmyndir fyrir viðskiptavini.

LANDSLAGSRÁÐGJÖF
Til þess að ráðgjöfin nýtist þér sem best hugaðu þá að eftirfarandi: 

Landslagsráðgjöfin fer fram í Fornalundi
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VERANDA
Veranda tvinnar saman stílhreinar útlínur og fjölbreytta 

litamöguleika. Stærð og lögun hellunnar hentar vel fyrir 

stærri fleti á borð við verandir og torg. Nýttu þér fjöl-

breytta litasamsetningu Veranda þar sem hver hella er 

tilbrigði við sama stef eða láttu einfaldleikann ráða með 

gráu og stílhreinu yfirborði.

60 x 40 cm

7 cm

Álagsflokkur I 

Litir: grár svartur jarðbrúnn

Aðrir litir sérpantaðir.

Mál: 60 x 40 x 7 cm / 40 x 40 x 7 cm 

Veranda
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Veranda
Stílhreinar línur fyrir verandir og torg
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ARENA
Arena-hellur eru svartar að lit og koma í þremur stærðum. 

Hægt er að leggja þær í skemmtileg mynstur eða hafa stakar.

Álagsflokkur I / II

Litir: svartur     grár

6 cm

8 cm

Mál: 50 x 50 x 6 cm / 50 x 25 x 6 m / 25 x 25 x 6 cm /60 x 60 x 8 cm

Ný stærð

50 x 50 cm
50 x 25 cm
25 x 25 cm 

60 x 60 cm

Arena
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Arena
Flögusteinsáferð setur skemmtilegan svip
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VÍNARSTEINN
Vínarsteinn er vinsæll hjá þeim sem vilja ná fram  

náttúrulegum áhrifum, t.d. í görðum og á göngustígum. 

Hann er gjarnan valinn af arkitektum til að skapa líflegt 

mótvægi við nútímalega og stílhreina byggingarlist. 

Lögnin er nær viðhaldsfrí því markmiðið er að mosi og 

smágróður festi rætur í óreglulegri fúgunni milli steinanna 

og gefi henni hlýlegt yfirbragð. Lag steinsins og fjölbreytt-

ar stærðir bjóða bæði upp á ýmsa möguleika. 

Vínarsteinn er ávalur, með náttúrulegu yfirborði og er 

afhentur í stórsekkjum þar sem öllum stærðum er blandað 

saman í jöfnum hlutföllum.

Einnig til í XL.

Vínarsteinn

Álagsflokkur II 

Litir: grár svartur  jarðbrúnn  

Þykkt: 6 cm

6 cm
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Vínarsteinn
Nær fram náttúrulegum áhrifum

Torgsteinn
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MODENA
Modena-hellurnar eru kunnugleg sjón um allt land, enda 

þrautreynt og hagkvæmt efni á verandir, sólpalla, stíga 

og gangstéttir. 

Hellurnar eru 6 cm þykkar og fást í fjölmörgum mismun-

andi stærðum og með fjarlægðarrákum sem auðvelda 

lögn og auka stöðugleika lagnarinnar. 

Hægt er að velja úr fjölbreyttu úrvali jafnþykkra steina í 

öðrum litum til að brjóta upp form og fleti lagnarinnar.

Álagsflokkur I / II 

Litir: grár svartur jarðbrúnn

Mál:
10 x 10 x 6 cm / 20 x 10 x 6 cm / 15 x 15 x 6 cm 
15 x 30 x 6 cm / 30 x 10 x 6 cm / 30 x 30 x 6 cm 
30 x 60 x 6 cm

Aðrir litir sérpantaðir.

6 cm

30 x 60 cm

Jarðbrúnn 30 x 60 x 6 cm

Modena
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Modena
Hagkvæm og stílhrein lausn
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HERRAGARÐSSTEINN
Herragarðssteinn hefur klassíska áferð og fjölmarga 

mynstur- og litamöguleika. Hann gefur umhverfinu 

virðuleika með mjög hlýlegum blæ.

Herragarðssteinn er án fösunar og því með skarpa kanta. 

Hægt er að fá hann „tromlaðan“ en þá eru brúnirnar núnar 

og brotnar sem gefur annað útlit. 8 cm steinninn er ætlaður 

fyrir létta umferð og ýmis álagssvæði. 

Framleiddur í þremur stærðum sem hægt er að blanda 

saman. Einnig er hægt að fá Herragarðsstein 6 cm þykkan.

Álagsflokkur II 

Litir: grár svartur jarðbrúnn  

Mál:
30 x 10 x 6 cm / 20 x 10 x 6 cm / 10 x 10 x 6 cm / 15 x 15 x 6 cm 
30 x 10 x 8 cm / 20 x 10 x 8 cm / 10 x 10 x 8 cm

Þykkt: 6 cm / 8 cm

Aðrir litir sérpantaðir.

Herra-
garðssteinn
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Herra-
garðssteinn

Gefur virðulegan og hlýlegan blæ
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TORGSTEINN
Torgsteinn er fallegur steinn sem má nota jafnt  

í bílastæði og í garðinn. Steinninn er með fallegri stein-

flöguáferð sem gefur mjög skemmtilegt útlit.  

Torgsteinn kemur í blönduðum stærðum og hægt  

er að velja um slétt eða veðrað útlit.

Álagsflokkur II 

Litir: grár svartur jarðbrúnn

11 x 14 cm

16,5 x 14 cm

22 x 14 cm

6 cm

Torgsteinn
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Torgsteinn
Góður í garðinn og sterkur í stæðið 
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Álagsflokkur II / III

Mál: Þriggja steina kerfi 

ÓÐALSSTEINN
Óðalssteinn fær sérstaka meðhöndlun til að ná fram gömlu sígildu yfir-

bragði og veðruðu útliti. Óðalssteinn er eftirsóttur þar sem endurskapa 

á andrúmsloft liðinna tíma. Þess vegna hafa arkitektar og hönnuðir oft 

valið óðalsstein við endurgerð sögulega mikilvægra svæða á borð við 

umhverfi Þingvallakirkju. 

Steinninn kemur í tveim þykktum, 6 cm þykkt og 8 cm þykkt.

Litir: grár svartur jarðbrúnn

6 cm / 8 cm

16 x 16 cm

24 x 16 cm

12 x 16 cm

Óðals-
steinn
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Kallar fram andrúmsloft liðinna tíma 

Óðals-
steinn
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RÓMARSTEINN
Rómarsteinn býður upp á ákaflega stílhreina lögn því 

steinninn er einfaldur í laginu og með mjög slétt yfirborð. 

Einnig er hægt að búa til einföld mynstur með litanotkun 

til að ná fram enn léttara yfirbragði. 

Rómarsteinn hentar því vel þar sem sóst er eftir þéttu og 

stílhreinu yfirborði.

Steinninn er 6 cm að þykkt og kemur í þrem stærðum.

Álagsflokkur II

Litir: grár svartur jarðbrúnn

24 x 16 cm

12 x 16 cm

16 x 16 cm

6 cm

Rómar-
steinn
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Stílhreinn og sléttur

Rómar-
steinn
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FORNSTEINN A
Fornsteinn A rekur ættir sínar til miðaldastræta Evrópu. 

Fornsteinn er einn vinsælasti steinninn í vörulínu BM 

Vallá og hann er að finna á mörgum rótgrónum stöðum, 

t.d. í Grjótaþorpinu í Reykjavík. Fornsteinn A er mjög 

hagkvæmur í notkun auk þess sem kerfið býður upp á 

nær endalausa möguleika á fallegum mynstrum með 

breiðri fúgu þar sem mosi getur komið sér fyrir og gefið 

umhverfinu náttúrulegan svip. 

Fornsteinn A samanstendur af fimm steina kerfi.

Álagsflokkur II / III / IV

Litir: grár svartur jarðbrúnn

Með fornsteinsfleyg opnast svo enn fleiri 
möguleikar í mynstri, s.s. hring- og blæ-
vængsmynstur eða sex- og átthyrningar 
svo dæmi séu tekin. 

16,2 x 10,9 cm

21,8 x 10,9 cm

18,8 x 10,9 cm

13,8 x 10,9 cm10,9 x 10,9 cm

6 cm / 8 cm

Fornsteinn BFornsteinn A
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FORNSTEINN B
Fornsteinn B er byggður á sömu lögmálum og 

fornsteinn A nema hvað hann leggst mun þéttar 

saman og myndar mjóa fúgu. Hann hentar því mjög 

vel á stöðum þar sem sóst er eftir stílhreinu umhverfi. 

Kerfið býður upp á fjölbreytt mynstur sem gefa 

innkeyrslum og veröndum mikinn léttleika.

Fornsteinn B samanstendur af fimm steina kerfi.

16,2 x 10,9 cm

21,8 x 10,9 cm

18,8 x 10,9 cm

13,8 x 10,9 cm10,9 x 10,9 cm

Álagsflokkur II / III / IV

Litir: grár svartur jarðbrúnn Aðrir litir sérpantaðir.

6 cm / 8 cm

Fornsteinn B
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BORGARSTEINN
Borgarsteinn er með svipsterka flöguáferð og nýtur 

mikilla vinsælda hjá þeim sem vilja steinlögn með 

líflegu yfirbragði. Auðvelt er að ná fram skemmtilegum 

blæbrigðum í lögninni auk þess sem skrúðgarðameistarar 

og aðrir fagmenn hafa orð á því að borgarsteinn sé 

sérstaklega auðveldur í notkun.

Steinninn er 6 cm að þykkt og kemur í þrem stærðum.

Álagsflokkur II

Litir: grár svartur jarðbrúnn

6 cm

24 x 16 cm

16 x 16 cm

12 x 16 cm

Borgar-
steinn



23

Svipsterk flöguáferð og líflegt yfirbragð

Borgar-
steinn
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Álagsflokkur I / II

Mál: 40 x 40 cm / 20 x 40 cm / 20 x 20 cm / 50 x 50 cm / 60 x 60 cm

Staðallitir: Grár

HELLA
Nú til dags er hægt að fá hellur í öllum stærðum og gerð-

um fyrir alls kyns mismunandi aðstæður. Það er gaman 

að metnaði á borð við fallega skreyttar innkeyrslur og 

garða með glæsilegri mósaík. Það má samt ekki gleyma 

upprunanum, hversdagslegu hellunni sem er alltaf 

traust, grá og fullkomlega ferköntuð. 

 

Fallegar hellur gefa umhverfinu stílhreinan blæ  

um leið og þær eru góð og traust undirstaða. 

40 x 40 cm

40 x 20 cm

6 cm / 8 cm

6 cm / 8 cm

Aðrir litir sérpantaðir

Ath. Einnig til í 8 cm þykkt sem hentar vel á álagssvæði.

Hella Jötunsteinn
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Álagsflokkur I / II / III / IV

Mál: 10 x 10 cm / 20 x 10 cm / 20 x 20 cm / 30 x 30 cm

Staðallitir: Grár

JÖTUNSTEINN
Jötunsteinn er stílhreinn og sterkur steinn til notkunar í 

götur með léttri umferð, hraðahindranir og ýmis álags-

svæði hjá fyrirtækjum og stofnunum.

Mítursteinn

20 x 10 cm

10 x 10 cm

8 cm

8 cm

Aðrir litir sérpantaðir

Jötunsteinn
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GRASSTEINN
Grassteinn setur skemmtilegan svip á umhverfið  
og brúar bilið milli grænna og steinlagðra svæða. 

Hann er tilvalinn í:

•  Gestabílastæði eða innkeyrslur þar sem bílar standa 
ekki lengi í senn. 

•  Lítið notaðar aðkomuleiðir.

•  Fáfarna göngustíga eða jaðra á stígum og bílastæðum. 

•  Bílastæði við sumarbústaði. 

•  Umferðareyjur eða aðra staði þar sem búast má  
við að farartæki aki upp á gras.  

• Aðkomu fyrir sjúkra- og slökkvibifreiðar.

8 cm

40 x 40 cm

Álagsflokkur II

Litir: grár Aðrir litir sérpantaðir.

Grassteinn

Óðalströppu-
steinn
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ÓÐALSTRÖPPUSTEINN
Óðalströppusteinn er stærsti steinninn í óðals-fjölskyldunni. 

Hann er meðhöndlaður til að gefa þrepum og hleðslum úr  

ýmsum gerðum steina voldugan og virðulegan svip. 

Hann er jafnframt til sléttur. 17 cm

40 x 24 cm

Litir: grár svartur jarðbrúnn

Óðalströppu-
steinn
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Léttsteinn er fallegur steinn með jafna áferð, ekki mjög 

þykkur og því ákjósanlegur þar sem álag er létt. Þessi 

steinn er því hagkvæmur kostur, t.d. á litla göngustíga, 

í garðinn eða sem verönd. Léttsteinn er ekki fyrir svæði 

með þyngra álagi eins og bílastæði eða innkeyrslur.

LÉTTSTEINN

Álagsflokkur I  

Litir: grár

Mál: 22 x 14 x 5,5 cm

Léttsteinn
Einfaldleiki og hagkvæmni
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Fleki fæst í mismunandi stærðum og 

hentar sérstaklega vel þar sem sóst er 

eftir stílhreinu og einföldu formi.  

 

Stiklur fást í þremur útfærslum: japönsk, 

sem líkir eftir formi náttúrulegra 

steinhellna, slétt, sem er hringlaga og 

loks grísk, sem hentar t.d. sérlega vel  

sem miðja í hringlögnum. 

Nýttu þér stiklur og fleka til að lífga  

upp á gönguleiðir í garðinum.

STIKLUR OG FLEKAR

Álagsflokkur I

Form 

Mál: 50 x 100 x 8 cm / 100 x 100 x 8 cm /30 x 120 x 8 cm / 80 x 80 x 8 cm

Þrjár mismunandi stærðir, þykkt 4 cm

Ø 45 cm  - þykkt 7 cm

Ø 60 cm - þykkt 4 cm

Japönsk stikla

Grísk stikla

Hringstikla

Fleki

Japönsk stikla, slétt stikla,  

grísk stikla, hringstikla og fleki
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Kantsteinar eru til í fjölbreyttum útgáfum svo mögulegt 

er að leggja þá á marga mismunandi vegu. 

KANTSTEINARÓÐALSKANTSTEINN
Óðalskantsteinn setur glæsilegan lokapunkt á 

margs konar steinlagnir úr óðalssteini. Hann má 

nota til að afmarka blómabeð eða útbúa tröppur af 

ýmsum stærðum og gerðum. 

Óðalskantsteinninn fer einnig vel með miðaldasteini, 

vínarsteini eða fornsteini svo dæmi séu nefnd. 

Óðalskantstein er hægt að nota til að útbúa lág 

blómabeð og lága veggi þar sem ekki er mikill 

jarðvegsþrýstingur.

Umferðartálmi - 20 x 20 x 8 cm

Óðalsrennusteinn

Rennusteinn - 20 x 20 x 8 cm

Umferðarkantsteinn - 20 x 20 x 8 cm

Niðurfall - 10 / 15 cm 

Þríkantsteinar - 16 x 16 x 20 cm16 cm

24 x 13 cm

Litir: grár svartur jarðbrúnn Litir: grár svartur jarðbrúnn

Óðalskantsteinn Þríkantsteinn

Umferðarkantsteinn Þríkantsteinn
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Borgarkantsteinn hentar vel til afmörkunar á 

steinlögnum, gangstígum og götum. 

Mál:

Radíus 
hringlagna:

80 x 12 x 25 cm / 90° innhorn / 90° úthorn

Ø 52 cm / Ø 1 m

Þykkt: 12 cm

Staðallitir: Grár

12 cm

40 cm

Garðakantsteinn er tilvalinn til afmörkunar á smærri 

svæðum svo sem blómabeðum og göngustígum. 

Mál: 50 x 9 x 25 cm / 90° innhorn / 90° úthorn

Þykkt: 9 cm

Staðallitir: Grár

GARÐAKANTSTEINN BORGARKANTSTEINN

50 cm

25
 cm

9 cm

12 cm

25
 cm

25
 c

m

9 cm

25 cm

Strætókantsteinn - 100 x 20 x 30 cm
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Þrep eru forsteypt í ýmsum stærðum og útfærslum, allt 

eftir þörfum notenda. Innsteyptar snjóbræðslulagnir og 

innfelld ljós auka öryggi þeirra sem leið eiga um þrepin. 

Vagnabrautir sem passa með þrepaeiningum auðvelda 

ýmiss konar flutninga. Selt í 30 til 300 cm lengdum. 

Einnig bjóðum við upp á upphafsstein í vagnabrautum 

sem auðveldar framkvæmdina.

Hefðbundin þrep: 15,5 cm (uppstig) x 34 cm (fram-
stig) x L

Funkis-þrep: 12,5 cm (uppstig) x 46 cm (framstig) x L

Funkis-þrep: 15,5 cm (uppstig) x 34 cm (framstig) x L

Mál:

ÞREP Í funkis-stíl, með 
lægra uppstigi og 
lengra framstigi.

Staðallitir: Grár Aðrir litir sérpantaðir.

Þrep í funkis-stíl 15,5 cm x 34 cm x L

Nýtt!

Þrep
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Mál: 37,5 x 25 x 14 cm

Staðallitir: BrúntónaMál: 24 x 16 x 18 cm / 36 x 16 x 18 cm

VIRKISSTEINNÓÐALSHLEÐSLUSTEINN
Óðalshleðslusteinn myndar glæsilegar hleðslur sem 

auðvelt er að laga að umhverfinu, svo sem frístandandi 

veggi, upphækkuð blómabeð eða stoðveggi.

Steininn er hægt að nota í bogadregnar eða beinar 

hleðslur með hornum eða innfellingum. Við mælum 

með því að líma með steinlími eða múra á milli og styrkja 

hleðsluna á bakvið. Sérstakir samsetningarkubbar læsa 

hleðslunni sem er auðveld og fljótleg aðferð. 

Súluhattur: Súla úr 8 steinum 67 x 67 x 15 cm,  

súla úr 4 steinum 47 x 47 x 15 cm.

Kemur í tveimur lengdum, 24 cm og 36 cm. 

Óðalstoppurinn kemur einnig í sömu lengdum. 

Virkissteinn er tilkomumikill steinn í hleðslur af öllum 

stærðum og gerðum. 

Hann er oft notaður þar sem álag er mikið því hann 

læsist tryggilega saman og þolir mikinn jarðvegsþrýsting. 

Sérstök hönnun hans býður einnig upp á að hleðslan sé 

opnuð til að útfæra plöntufláa á auðveldan hátt. 

Virkissteinn er framleiddur í hlýlegum brúntónalit sem 

fer vel með gróðri. Steinarnir koma tveir saman og þarf 

því að brjóta á milli.

Litir: grár svartur jarðbrúnn 

Óðalshleðslusteinn XL
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Magnum hleðslusteinn er hleðslueiningakerfi sem 

raðast saman á snjallan og einfaldan hátt. Steinarnir eru 

holir að innan, sem sparar mikla steypu í framleiðslu, án 

þess að það komi niður á stöðugleika eða endingu, en 

minni steypa minnkar um leið kolefnissporið. 

Magnum hleðslusteina þarf að hlaða með vélarafli, þeir 

henta mjög vel í stoðveggi og „grjótgarða“ og þá má 

auðveldlega hlaða hátt með akkerisstyrkingu. Gróf og 

stórgerð áferðin minnir á náttúrulegan klettavegg.

Magnum hleðslusteinn er 

umhverfisvænn kostur.

MAGNUM

Nýtt!

Mál:

Þyngd:

Staðallitir: 

621 kg

Grár

121,9 x 61 x 61 cm / 121 x 61 x 30 cm / 121 x 61 x 61 cm

Magnum
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Magnum
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Stoðveggir eru stílhrein lausn á fjölbreyttum verkefnum. 

Veggirnir eru til í þremur hæðum sem nota má til að 

leysa hæðarmismun. Einnig er hægt að fá bæði horn 

og boga sem til dæmis má nota til að útbúa blómaker á 

smekklegan hátt. Möguleiki er að sérpanta ísteypt ljós. 

Hæð: 50 x 60 cm / 50 x 90 cm / 50 x 120 cm  

Líka til 80 x 120 cm með mótaáferð

Staðallitir: Grár

STOÐVEGGIR

Stoðveggsbogi/horn
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Kastalasteinn er áferðarfallegur hleðslusteinn sem býður 

upp á mikla fjölbreytni. 

Steinninn kemur í einni stærð og er með brotáferð báð-

um megin, sem gefur hleðslunni virðuleika.  Sérstakur 

endasteinn lokar endum. 

Brotáferð báðum megin gefur möguleika á frístandandi 

hleðslum. Sérstakir samsetningarkubbar auðvelda upp-

setningu og nákvæmni við hana.

Steinninn kemur heill frá framleiðanda og þarf því  

að brjóta hann.

Mál: 24  x 30 x 16 cm

Staðallitir: Grár, svartur og jarðbrúnn

KASTALASTEINN
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Fornhleðslusteinn er vinsæll hleðslusteinn.  

Hann endurspeglar íslenska hefð og byggingarsögu 

á eftirtektarverðan hátt. Yfirborð hans er afsteypa 

af náttúrulegum grásteini sem notaður var í margar  

glæsilegar hleðslur frá lokum 19. aldar, t.d. Alþingishúsið. 

Yfirborðið er mismunandi frá einum steini til annars.

Fornhleðslusteinn er auðveldur í notkun og býður upp á 

fjölmarga möguleika. Hægt er að velja úr fjölda stærða og 

sérstakra steina til að búa til horn og boga, auk hatta til að 

loka hleðslunni. 

Fornhleðslusteinn er sérpöntunarvara.

Grunnsteinninn er 45 x 25 x 30 cm og er með grásteins-

áferð beggja vegna fyrir frístandandi veggi.

Staðallitir: Grár

FORNHLEÐSLUSTEINN

Fornhleðslu-
steinn



39

Borgarbekkur

Jazzbekkur Kubbur

PIANO
Einstaklega stílhreinn, vandaður og traustur garðbekkur 

sem hentar vel í hina ýmsu garða. Bekkurinn er hannaður 

af Ómari Sigurbergssyni en hann sá einnig um hönnun 

Jazzbekksins vinsæla sem og Borgarbekksins. Í efsta hluta 

bekksins er olíuborin eik sem styður vel við bakið.

Hjá BM Vallá er glæsilegt úrval af fallegum og stílhrein-

um bekkjum sem setja svip á umhverfið.

Hægt er að sjá meira úrval á bmvalla.is

BEKKIR

Setbekkur

Garðbekkur

Bekkir
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Klakkar eru góð leið til að afmarka, stýra eða hindra 

umferð farartækja. Þeir fást í ýmsum gerðum sem eiga 

það sameiginlegt að auka öryggi vegfarenda og setja 

snyrtilegan svip á umhverfið.

KLAKKAR

Búlki

Hnöttur Hnallar Spori

Borgarklakkur Haki Borgarklakkur á fæti

Borgarklakkur á fæti

Klakkar A til D Klakkar á fæti E og F

Borgarklakkur

Doppu- og leiðnihellur

Klakkar

Nýtt!



41

Blómaker með fallegum gróðri gefa umhverfinu hlýju og 

eru oft notuð til að brjóta upp fleti á skemmtilegan hátt. 

Hægt er að sjá meira úrval á bmvalla.is

Staðallitir: Grár 

BLÓMAKER

Potturinn

Vínarker

TúlipaniAðrir litir sérpantaðir.

Menningarborgarker Borgarker
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SORPTUNNUSKÝLI
Sorptunnuskýli eru stílhrein og nett skýli fyrir allar gerðir 

sorptunna, með eða án hurða. Hagkvæmt og sveigjan-

legt kerfi. Skýlin á að leggja á frostfrían jarðveg, hellulagt 

eða steypt undirlag. Hægt er að  

fá hurðir eða hurðaramma á skýlin. 

Þrefalt skýli*
(Fyrir þrjár tunnur)
* Hæð 115 cm

U og L eining
* Hæð 115 cm 

249 cm

92 cm92 cm

E-eining* 
(Fyrir tvær tunnur)
* Hæð 115 cm 

169 cm

E-skýli* (fyrir bláu tunnurnar)
* Hæð 115 cm 

169 cm

104 cm

158 cm

Gámaskýli
(Hæð 135, fyrir gám)

158 cm

130 
cm

97 
cm

90
cm

Gámaskýli 1.100 l
(Hæð 150, fyrir gám)

Fjórfalt skýli* (Fyrir fjórar tunnur) * Hæð 115 cm 

   329  cm

92 cm

Bogaskýli
(Hæð 166, fyrir tvær tunnur)

150 cm

92 cm 92 cm

89 cm 80 cm

E-eining

Gámaskýli Bogaskýli
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Nýtt!

Sorptunnu-
skýli



Í þessum bæklingi er að finna hluta 
af breiðu vöruúrvali BM Vallá. 

Sjá fleiri vörur og viðskiptaskilmála á bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Austursíðu 2
603 Akureyri

Sími: 412 5204
sala@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is

Sölustaðir:

Fyrir íslenskar aðstæður
BM Vallá hefur um langt árabil gegnt forystuhlutverki  

í framleiðslu fyrir íslenskan byggingavörumarkað.  

Þar er saman komin áratuga þekking og reynsla á  

framleiðslu og lausnum fyrir íslenska byggingaraðila.

Hjá BM Vallá leggjum við mikla áherslu á fagleg vinnu-

brögð í hvívetna og þar er valinn maður í hverju rúmi.

Virkt eftirlit er með öllum vinnustöðvum og framleiðslu-

ferlið lýtur ströngustu gæðakröfum.

Markmið okkar er að bjóða ávallt úrvalsvöru sem stenst 

íslenskar aðstæður – og úrvalsþjónustu fyrir  

alla okkar viðskiptavini.

 Allar framleiðsluvörur BM Vallá eru   

 framleiddar í samræmi við alþjóðlega   

 gæðastaðalinn ISO 9001.


