
Korkur
Gólfefni beint frá náttúrunni



Um kork

Það er vegna einstakra eiginleika þessa náttúruefnis. Þar 

sem einangrunargildi korks er meira heldur en flestra annarra 

náttúruefna hentar hann betur til að einangra kaldar gólfplötur, 

en þessi einangrunareiginleiki dregur úr kælingu í hinu upphitaða 

rými. Korkurinn er hlýr viðkomu og fyrir þá sem vilja vera ber-

fættir heima fyrir þá er korkurinn augljóslega besti valkosturinn. 

Hljóðdeyfingin er einstök frá náttúrunnar hendi. Vegna mýktar 

korksins verður hljóðendurkast mun minna heldur en ef gólf-

flöturinn væri harður eins og steinn.

Kosturinn við að nota kork
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Um kork

Þ. Þorgrímsson & Co. ehf. (st. 1942) hefur í áratugi verið stærsti 

innflytjandi á korkvörum til Íslands en sá innflutningur hófst með 

innflutningi á einangrunarkorki árið 1953 og síðan á gólfkorki frá 

Wicanders árið 1967. Í dag býður verslun Þ.Þ. & Co. yfir 100 gerðir 

korkgólfefna sem hægt er að skoða í sýningarsal verslunarinnar 

að Ármúla 29 í Reykjavík. 

WICANDERS gólfkorkurinn er framleiddur af AMORIM 

fyrirtækinu sem er leiðandi í framleiðslu á vörum úr kork- 

berkinum af eikinni Quercus Suber. Höfuðstöðvar fyrirtæki-

sins eru í Portúgal og býr fyrirtækið yfir 130 ára reynslu í 

framleiðslu á hágæða korki.

 

Það er markmið fyrirtækisins að öll framleiðsla miði að sjálf-

bærri nýtingu auðlinda og endurspeglar allt framleiðsluferlið 

þá stefnu. Þannig eru korktré nýtt án þess að skemma 

þau á nokkurn hátt.

Þ. Þorgrímsson & Co
Stofnað 1942

Þ. Þorgrímsson & Co.
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Ólakkaður gólfkorkur

ÓLITAÐUR NÁTTÚRUKORKUR

Lakkaður gólfkorkur

Sjá verðlista á www.korkur.is

TRADITIONAL / NATUR
Stærðir:
300x300x4mm   
600x300x6mm   
300x300x8mm   

RhApSODy
Stærð: 600x300x4mm 

ACCENT
Stærð: 600x300x4mm  

TRADITIONAL / NATUR
Stærð: 300x300x4mm 

RhApSODy
Stærð: 600x300x4mm

ACCENT
Stærðir: 
600x300x4mm 
600x300x6mm. Fasaður. 

pLAZA
Stærð: 450x150x6mm

hARMONy
Stærð: 600x300x4mm  

Náttúrukorkur kallast sú gerð sem hefur náttúrulega korkútlitið.

Þessi gerð er jafnan lökkuð eftir lögn en einnig er hægt að olíu-

bera /vaxbera ómeðhöndlaðan náttúrukork.

Náttúrukorkur
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ACCENT hARMONy RhApSODy ACCENT

að draga úr hnattrænni hlýnun, ekki aðeins í gegnum litla losun 

þeirra, en einnig vegna þess að korktré vinna úr koltvísýring. 

Þessi rannsókn benti einnig á óumdeilda yfirburða kosti korksins 

fyrir neytandann. Náttúruleg einangrunarhæfni korksins tryggir 

að Wicanders vörur spara notandanum talsverðan upphitunar-

kostnað. 

Árið 2007 fóru Wicanders vörur í ítarlega vistvirknirannsókn á 

vegum hins virta efnafyrirtækis BASF. Rannsóknin, byggð á 

samanburðargreiningu á ýmsum öðrum tegundum gólfefna, 

sýnir frábæran umhverfisárangur Wicanders gólfefna og fram-

leiðsluferlisins. Burtséð frá minna magni af orku og hráefni sem 

þarf til framleiðsluferlisins, stuðla þessar vörur á virkan hátt við 

Verum umhverfisvæn, veljum Wicanders
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Cork Master

hpS VÍNyLKORKUR

RhApSODy
Stærðir: 
300x300x3,2mm
600x300x3,2mm 

ACCENT
Stærðir: 
300x300x3,2mm
600x300x3,2mm   

KARAKTER
Stærð: 600x300x3,2mm  

NATUR
Stærð: 300x300x3,2mm  

NIGhTShADE
Stærð: 600x300x3,2mm 

MOONLIGhT
Stærð: 600x300x3,2mm 

LINN BLUSh
Stærð: 600x450x3,2mm 

pEBBLES
Stærð: 600x450x3,2mm 

hARMONy
Stærðir: 
300x300x3,2mm
600x300x3,2mm 

Vínyl undirlag

Ekta mjúkur korkur

HPS vínylyfirborðshúð

Ekta korkmynstur

Vinylkorkur kallast korkur með vínyl yfirborðshúð. Þennan kork 

þarf ekki að lakka heldur kemur hann tilbúinn og er límdur beint 

á gólfið. 

Vínylkorkur
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HPS húðaður korkur ber 25 ára 
slitábyrgð frá framleiðanda



Sjálfbærni í framleiðslu korkgólfefnanna er mikilvægt framlag til 

verndunar jarðar þar sem það spilar stórt hlutverk í að draga 

úr gróðurhúsaáhrifum. FSC (Forest Stewardship Council) 

viðurkenning á sjálfbærri stjórnun korkeikarskóganna í Portúgal 

ásamt mörgum öðrum viðurkenningum er staðfesting þess að 

framleiðandi Wicanders gólfefna lætur sig varða framtíð jarðar 

og hvernig við skilum landinu til barna okkar. 

Stöndum vörð um framtíðina
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MARMARAKORKUR

AVERIA
Stærð: 450x450x6mm 

SIENA
Stærð: 450x450x6mm 

BROCADILLO
Stærð: 450x450x6mm 

CORAL
Stærð: 450x450x6mm 

TEA pERSONALITy
Stærð: 600x300x6mm

SILVER pERSONALITy
Stærð: 600x300x6mm

NIGhTShADE pERS.
Stærð: 600x300x6mm

SLATE ARCTIC
Stærð: 600x450x4mm

MOONLIGhT pERS
Stærð: 600x300x6mm 

pETRA NEGRO
Stærð: 600x450x4mm 

pECAN
Stærð: 450x450x6mm 

SCORIA BURGUNDy
Stærð: 600x450x4mm 

SLATE ECLIpSE
Stærð: 600x450x4mm 

TIMIDE pERSONALITy
Stærð: 600x300x6mm 

ChAMpAGNE pERS.
Stærð: 600x300x6mm 

Marmarakorkur er fáanlegur í ýmsum stærðum og gerðum. 

Hann er lakkaður eftir lögnina með glæru, lyktarlausu og hrað-

þornandi lakki.

Marmarakorkur
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Korkur er óviðjafnanlegt einangrunarefni frá náttúrunnar hendi. 

Hann er eins og faðmlag frá náttúrunni og gerir heimilið þitt 

að róandi stað sem hjálpar þér að endurnýja krafta þína eftir 

amstur dagsins.

Eiginleikar korkgólfefna gera þau að frábærum hljóðdeyfi sem 

deyfa óæskileg hljóð þegar þú vilt slaka á með fjölskyldunni.

Notalegt heimili
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COOL CRIMSON
Stærð: 600x300x6mm 

MARMARAKORKUR

TEA IDENTITy
Stærð: 600x300x6mm 

SECRETS IDENTITy
Stærð: 600x300x6mm 

MOONLIGhT IDENTITy
Stærð: 600x300x6mm 

SILVER IDENTITy
Stærð: 600x300x6mm 

ChAMp. IDENTITy
Stærð: 600x300x6mm 

NIGhTShADE IDENTITy
Stærð: 600x300x6mm 

Harðir fletir auka verki í fótum og baki. Rannsókn á korkgólf-

efnum sem framkvæmd var á rannsóknarstofu (VBI) sýnir jákvæð 

áhrif korks á líftæknilega hegðun og jafnvægisstöðu líkamans. 

Wicanders gólfefnin eru það mjúk að þau minnka áhrif höggs 

á liði og bak en samt nægjanlega stöðug að þau hamla þreytu. 

Þetta staðfestir að korkgólfefnin frá Wicanders eru kjörin til að 

skapa þægilegt umhverfi fyrir fólk heima og í vinnu. 

Þægilegt að ganga á
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Korkur er gjöf frá náttúrunnar hendi sem gerir umhverfi okkar 

notalegt og ver okkur gegn óæskilegu hljóði, kulda og höggi. 

Látum náttúruefnið kork umvefja híbýli okkar.

Gjöf frá náttúrunni
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SMELLT EFNI

hpS SMELLUKORKUR

RhApSODy
Stærð: 905x295x12mm

ACCENT
Stærð: 905x295x12mm

NATUR
Stærð: 905x295x12mm

TIMIDE
Stærð: 905x295x12mm

hARMONy
Stærð: 905x295x12mm

MOONLIGhT
Stærð: 905x295x12mm

SECRETS
Stærð: 905x295x12mm

SILVER
Stærð: 905x295x12mm

COOL CRIMSON
Stærð: 905x295x12mm

NIGhTShADE
Stærð: 905x295x12mm

VÍNyLpARKET MEÐ TVÖFÖLDU KORKLAGI

pROVINCE
Stærð: 905x185x12mm

ALASKA OAK
Stærð: 905x185x12mm

ChALK OAK
Stærð: 905x185x12mm

SMOKED OAK
Stærð: 905x185x12mm 

EUROpEAN OAK
Stærð: 905x185x12mm 

HPS smellukorkur og vínylparket með viðaráferð eru með áföstu 

korkundirlagi. HPS kork þarf aldrei að lakka heldur er honum ein- 

faldlega smellt niður og gólfið er tilbúið til notkunar.

Smellukorkur
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Framleiðslulína korkgólfefna er byggð á endurnýtingu og um-

hverfisvernd sem leggur sitt af mörkum til upptöku koltvísýrings 

í náttúrunni. Nýtt vatnsbaserað bindiefni - Acrodur - hefur verið 

þróað til að styrkja umhverfisþáttinn og minnka mengandi út-

blástur frá framleiðslunni. Einangrunareiginleikinn leiðir einnig af 

sér orkusparnað.

Þrífið korkgólf með hreinu vatni í vel undnum klút. Ef sápu er 

þörf, notið þá milda sápu og þá helst Wicanders Soft Cleaner 

eða sambærilegt efni. Þessar leiðbeiningar eiga við um allan 

kork frá Wicanders í bæklingnum. 

Verum meðvituð Almenn þrif
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Náttúrukork skal eingöngu líma með snertilími þ.e. lím borið á með 
svamprúllu á gólfið og á bakhlið korksins. 
Biðtími er u.þ.b. 30 mín og vinnutími u.þ.b. 3 klst. W-240 fæst í 
1 og 5 lítra fötum. W-240 er vatnslagað kontakt lím, sérhannað fyrir 
kork og aðrar vörur sem Wicanders framleiðir. 
W-240 er lyktar- og leysiefnalaust og því sérstaklega náttúruvænt.

Wicanders kontaktlím

Wicanders kork með HPS húð skal eingöngu líma með W-336 lími 
eða sambærilegu. Þá er lím borið á með fíntenntum spaða á gólfið. 
Vinnutími er u.þ.b. 0 ~ 20 mín. W-336 fæst í 1 og 6 lítra fötum. Þetta 
lím, eins og öll lím og lökk frá Wicanders, eru vatnslöguð, lyktar- og 
leysiefnalaus og eru því sérstaklega náttúruvæn.

Wicanders blautlím

Við mælum með W-2000 lakki sem er 100% Pólýurethan, tveggja 
þátta lyktarlaust vatnslakk, framleitt af Wicanders sérstaklega fyrir 
korkflísar. Fáanlegt í 1 ltr og 5 ltr umbúðum. 
Biðtími 2-4 klst, lakkið nær 90% styrk á 24 tímum og hámarks 
hörku eftir 8 daga þegar það er full þornað. Mikil teygja og frábært 
þol gegn kemískum efnum.

Wicanders lakk

Undirlagskorkur

Livos framleiðir vax, olíur og liti úr náttúrulegum efnum á kork sem 
gerir gólfið náttúruvænna fyrir umhverfið. Einnig er upplagt að nota 
vörurnar frá Livos á veggi, glugga, hurðir, borð, stóla og leikföng. 
Livos vörurnar innihalda náttúruleg efni og eru fyrsta flokks.  
Nánari upplýsingar um notkun fást á sérblöðungi. Hafið samband 
við sölumenn okkar.

Livos olíur og vax

Wicanders rúllukorkur er besta undirstaðan undir öll fljótandi gólf. 
Korkurinn hefur sérstaka eiginleika, t.d. er hann hljóðeinangrandi, 
svo að gólf með hörðu yfirborði fá þægilegra hljóð. Korkurinn ein-
angrar einnig vel svo gólfið er hlýrra. Rúllukorkur er lagður laus á 
- þó með rakahindrun, ef hann er lagður beint á steinsteypt gólf.
Þykktir: 2, 3,2, 5 og 8 mm.Undirlagskorkur 

fæst í metravís
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Vissir þú að í hverjum rúmsentimetra af kork eru 125.000  
loftsellur sem þýðir að 50% korksins er loft?

Vissir þú að lím og lökk sem notuð eru á Wicanders kork  
eru umhverfisvæn, án leysiefna og lyktarlaus?

Vissir þú að til eru korkgólf á Íslandi sem eru enn í notkun  
eftir 50 ár?

Vissir þú að korkur er eitt besta einangrunarefni í heimi?

Vissir þú að 2 cm þykkur korkur hefur sama einangrunargildi  
og 80 cm þykkur náttúrusteinn?

Vissir þú að korkur þolir mikinn hita og er nær óbrennanlegur?

Vissir þú að korkgólf eru notuð í helstu stofnunum, verslunum, 
fyrirtækjum og skólum í Evrópu?

Fróðleikur



Góð fyrir ofnæmissjúklinga
Wicanders gólf eru góð fyrir ofnæmissjúklinga, 
sem ekki þola teppi eða aðra ryksafnara. Auðvelt 
er að halda gólfunum alveg hreinum og fallegum. 
Þetta eru kostir sem vel eru metnir á hverju 
heimili, skrifstofum, verslunum og stofnunum.

Hlífir baki og fótum 
Korkurinn er byggður upp af loftfylltum holum. 
Þær þrýstast saman og rétta svo úr sér þegar 
þrýstingurinn hverfur. Wicanders korkgólfin hafa 
öll korkkjarna, sem hefur til að bera þá eiginleika 
sem gerir gólfið þægilegt fyrir bakið og fæturna.

Örugg gólf
Hin sérstaka yfirborðsmeðferð sem Wicanders 
korkgólf hafa fengið, gerir það að verkum að lítil 
sem engin hætta er á að börn, aldraðir eða hreyfi-
hamlaðir renni til á þeim.

hitaleiðni gólfefna
Wicanders korkgólf eru sérstaklega hlý 

viðkomu. Hér til hliðar má sjá hitamyndir 
sem sýna glögglega mikinn mun á varma 

gólfefna (þar sem rautt og gult táknar 
hita og blátt kulda). Hitinn var mældur á 

fæti eftir að hafa staðið á gólfefninu í eina 
mínútu. Sjá má að Wicanders korkflísar 
bera af hvað varðar hitaleiðni gólfefna. 

Fjórar góðar ástæður til að velja Wicanders

Fróðleikur
Vissir þú að korkur er eitt endingarbesta gólfefnið á 
markaðnum?

Vissir þú að þegar korkflísar eru búnar til þá er ekki eitt 
einasta tré fellt, má því með sanni segja að korkgólfefni séu 
umhverfisvæn.

Korkur dregur ekki í sig raka eins og víntappar bera vitni um.

Korkur er notaður í bílaiðnaði, í pakkningar og fóðringar. 

Korkurinn er mikið notaður í skófatnað, í innlegg og skósóla.

Wicanders framleiðir enn kork með sama mynstri og það 
gerði fyrir 50 árum, sem er sígilt í dag.
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Korkur

Vínyll

Steinflísar



Þ. Þorgrímsson & Co.
Stofnað 1942

Ármúla 29, 108 Reykjavík

S: 512 3360 | fax: 512 3361

www.korkur.is | thco@korkur.is

hér erum við:

Verið velkomin í byggingarvöruverslun okkar að Ármúla 29. Við erum með glæsilegan sýningarsal og leggjum metnað 

okkar í að auðvelda þér valið. Við bjóðum einnig upp á viðarpanil, baðpanil, loftapanil auk annarra veggjaplatna í úrvali.

Verslunin er opin alla virka daga frá 8:00-18:00.

Landsbyggðin: 
Hafið samband við sölumenn hjá Þ.Þ. & Co. til að fá upplýsingar um endursöluaðila í þínu nágrenni.
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