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K Y N N I NG A R B L A Ð

Hjá AÞ Þrifum starfa 125 manns í fullu starfi. Fyrirtækið veitir alla sérhæfða þrifaþjónustu sem þörf er á og tekur öll verkefni, hvort sem þau eru lítil eða stór. 

Geta leyst allt sem snýr að þrifum

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AÞ Þrif geta sinnt öllum stærri þrifum fyrir verktaka, fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. Fyrirtækið sérhæfir sig í
erfiðum þrifum og alls kyns sérhæfðri þrifaþjónustu en tekur að sér öll verkefni, lítil og stór. 2

2 k y nninga r bl a ð JÓLAHREINGERNING

17. nóvember 2021 MIÐVIKUDAGUR

AÞ Þrif voru stofnuð árið 2006 og eru sannkallað fjölskyldufyrirtæki. Arnar Þorsteinsson stofnaði fyrirtækið ásamt
Bjarka bróður sínum og konu sinni, Hrund Sigurðardóttur, og þau eru eigendurnir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
AÞ Þrif sérhæfa
sig í þrifum fyrir
byggingarverktaka, fyrirtæki
og stofnanir.

AÞ Þrif vinna við erfiðar aðstæður og geta meðal annars sent sigmenn ef það
er þörf á því til að komast á erfiða staði. 
MYND/AÐSEND

„AÞ Þrif voru stofnuð árið 2006
og eru því 15 ára á árinu. Ég er
aðalstofnandi fyrirtækisins
ásamt konunni minni og bróður
mínum og við þrjú erum eigendurnir,“ segir Arnar Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri AÞ Þrifa. „Við
sérhæfum okkur í þrifum fyrir
byggingarverktaka, fyrirtæki og
stofnanir og stærsti hlutinn af
starfsemi okkar er ræstingar og alls
kyns sérverkefni.
Þetta er ungt og framsækið fyrirtæki sem er í stöðugum og hröðum
vexti og horfir til nýrrar þjónustu
í framtíðinni. Við erum því ávallt
í ákveðinni nýsköpun, þróun og
stefnumótun,“ segir Arnar. „Við
erum líka með Svansvottun og
höfum verið framúrskarandi fyrirtæki fimm ár í röð frá árinu 2017
og höfum háa gæðastaðla.“
Sérhæfð í erfiðum þrifum
„Hjá okkur starfa 125 manns í
fullu starfi og við veitum fjölbreytta þjónustu. Við erum
með gluggaþvott, iðnaðarþrif,
gólfhreinsun, mygluhreinsun,
ræstingar og veitum í raun alla
sérhæfða þrifaþjónustu sem þörf
er á,“ segir Arnar. „Við tökum öll
verkefni, hvort sem þau eru lítil
eða stór, og getum leyst allt sem
snýr að þrifum. Við vinnum líka í
erfiðum aðstæðum og erum með
sigmenn ef þörf er á, svo við getum
í rauninni sinnt öllu.
Við erum langstærst í sérverkefnum eins og þrifum fyrir
nýbyggingar, erfiðum þrifum við
erfiðar aðstæður, iðnaðarþrifum,
mygluþrifum og við sinnum líka
gólf- og gluggaþvotti. Við erum
mjög sérhæfð í þessum þrifum,“
segir Arnar.
Tími fyrir jólahreingerningu
„Við hvetjum fyrirtæki og stofnanir til að fara að huga að jólahreingerningu til gera allt fínt fyrir jólin
og létta ræstingafólki lífið. Við
tökum að okkur slíkar hreingerningar og þá er farið yfir allt sem er
í seilingarhæð, ljós, loft, hillur og
skápa og það eru gerð stærri þrif
á gólfum og flísum og öllu þessu
sem er ekki tekið í hefðbundinni
ræstingu,“ segir Arnar. „Það verður
auðveldara fyrir ræstingaaðila að
þrífa eftir að það er búið að taka
svona stærri þrif. Ásýndin verður
líka betri og starfsfólki líður betur í
Útgefandi: Torg ehf.
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Starfsfólkið hjá AÞ Þrifum er komið
í jólaskap og farið að huga að jólaMYND/AÐSEND
hreingerningum. 

Við tökum öll
verkefni, hvort
sem þau eru lítil eða stór,
og getum leyst allt sem
snýr að þrifum. Við
vinnum líka í erfiðum
aðstæðum og erum með
sigmenn ef þörf er á, svo
við getum í rauninni
sinnt öllu.
Arnar Þorsteinsson

hreinu umhverfi og veikist síður.
Öflugar ræstingar eru gott vopn
gegn Covid og inflúensu. Við erum
líka að byrja að nota nýtt efni
sem dauðhreinsar alla snertifleti og þekur um leið svæðin og
veitir sótthreinsivörn í viku,“ segir
Arnar. „Við búum líka yfir sérþekkingu þegar kemur að sótthreinsun.
Við uppfyllum að sjálfsögðu líka
öll skilyrði fyrir sóttvarnir og fólk
getur verið óhrætt við að fá okkur
til sín,“ segir Arnar. „Við erum öll
bólusett og búin alls kyns göllum
og grímum sem við getum mætt í.“
Áhersla á þjónustulund,
fagmennsku og heiðarleika
„Okkar gildi eru þjónustulund,
fagmennska og heiðarleiki og
þau móta allt okkar starf. Þetta
eru allt þættir sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir fyrirtæki í
dag,“ segir Arnar. „Það skiptir líka
miklu að fyrirtæki geti gengið að

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

AÞ Þrif hvetja fyrirtæki og stofnanir til að fara að huga að
jólahreingerningu.
MYND/AÐSEND

því vísu hvaða þjónustu þau fá.
Þeir sem hafa áhuga geta hringt
og fengið tilboð og verð fyrir þau
verk sem þarf að vinna. Við erum
tiltölulega fljót að bregðast við
fyrirspurnum og græja það sem
þarf,“ segir Arnar. „Við sinnum
aðallega verktökum og einkafyrirtækjum, en við bjóðum líka upp
á þjónustu fyrir stofnanir og ein-

Allt starfsfólk AÞ Þrifa er bólusett og er búið alls kyns
göllum og grímum. 
MYND/AÐSEND

staklinga og getum tekið öll stærri
þrif sem fólk treystir sér ekki í. Við
sjáum líka um að flytja stærri hluti
á milli rýma ef það er þörf á því
til að klára þrifin og göngum svo
aftur frá þeim eftir á.
Við erum líka alltaf að bæta
við nýrri þjónustu til að reyna
að þjónusta viðskiptavini okkar
betur. Við viljum sífellt gera betur

Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5654,

í dag en í gær og höfum það, ásamt
gildunum okkar, að leiðarljósi,“
segir Arnar að lokum. n
Hægt er að hafa samband við AÞ
Þrif í gegnum síma 517-2215 eða
tölvupóst. Netfangið er ath-thrif@
ath-thrif.is og heimasíðan er
ath-thrif.is.
Veffang: frettabladid.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Tilboð gilda út 21. nóvember

1. Moppa 42cm með skafti fyrir þrif á flísum og steingólfi 5.546 kr. - Almennt verð: 7.395 kr. | vnr. 40055020

25% afsláttur af völdum

vörum

Allt hreint fyrir

jólin

1.

2.
3.

4.
5.

1. Moppa Easy-Spray Þægileg moppa með úðabrúsa 6.896 kr. - Almennt verð: 9.195 kr. | vnr. 40056690
2. Gluggaskafa 3 in 1 með stillanlegu handfangi 6.146 kr. - Almennt verð: 8.195 kr. | vnr. 40051120
3. Moppa Picobello með sveigjanlegu samskeyti og auðvelt að vinda 4.496 kr. - Almennt verð: 5.995 kr. |
vnr. 40056553 4. Gólfhreinsir 1L fyrir parket og dúk 971 kr. - Almennt verð: 1.295 kr. | vnr. 40041415
5. Power gólfhreinsir 1L fyrir flísar og steingólf 1.046 kr. - Almennt verð: 1.395 kr. | vnr. 40041418
6. Gluggasápa 1L sem skilur ekki eftir sig rákir eða för 1.121 kr. - Almennt verð: 1.495 kr. | vnr. 40041414

6.
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Gleðileg jól í glampandi hreinu eldhúsi
Eldhúsið er hjarta heimilisins, um jól sem endranær.
Flestir vilja taka á móti jólunum með skínandi hreint
eldhús, þegar mikið er um
matseld, bakstur, gestagang
og veisluhöld.

Hreinleiki
jólanna heima
við er heillandi,
rétt eins og
nýfallin mjöll
sem glansar og
stirnir á. Þegar
hver hlutur er
pússaður og
glitrandi, þá
mega jólin svo
sannarlega
koma.

thordisg@frettabladid.is

Mestu skiptir að ganga skipulega til
verks þegar þrífa á eldhústæki. Það
eykur endingartíma tækjanna að
þrífa þau reglulega, auk þess sem
mun skemmtilegra er að vinna í
hreinu og snyrtilegu eldhúsi.
Byrjum á ísskáp og frysti. Við
hendum fyrst öllum gömlum
afgöngum, skemmdu grænmeti og
því sem er komið fram yfir síðasta
neysludag. Í frystinum hendum við
því sem lent hefur neðst og er lítt
girnilegt í matseld.
Notum ekki sterk hreinsiefni
á þessi heimilistæki. Matarsódi í
volgu vatni er ágætis kostur til að
þvo kæli- og frystiskápa að innan.
Þegar frystiskápar og frystikistur eru afþídd er gott að setja
gamalt handklæði í botninn til að
draga í sig rakann. Að setja skál eða
fat með heitu vatni neðst í frystikistuna eða skápinn flýtir fyrir
afþíðingu. Einnig má nota hárblásara til að flýta fyrir, en aðeins
má blása á málmfleti.
Sé notað sápuvatn til að þrífa
kæliskáp verður að gæta þess að
skola vel og þurrka á eftir. Ellegar
getur sápan skilið eftir sig lykt sem
sest í matvæli.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Efnið Rodalon sótthreinsar og
eyðir vondri lykt, sem og edikseða sítrónublandað vatn í skál sem
látin er standa í kæliskáp.
Athugið að innst í ísskápum
er lítið gat fyrir vökva sem hefur
safnast saman. Mörgum yfirsést
að þrífa þetta og lykt byrjar að
myndast. Þetta gat vill fyllast af
óhreinindum og er best að nota
eyrnapinna eða pípuhreinsi til að
ná að bursta upp úr því. Ein leið
er að hella nokkrum dropum af
Rodaloni í gegnum gatið til að ná
öllum óhreinindum.
Jólasteikin í tandurhreinan ofn
Það tilheyrir að þrífa bakaraofninn
fyrir jól. Til eru ýmiss konar efni
sem ætluð eru til þrifa á ofnum en

einnig duga vel umhverfisvænni
kostir til verksins, eins og kristalssápa og góður uppþvottalögur.
Til að hreinsa venjulegan
bakaraofn með kristalssápu skal
byrja á því að bera sápuna innan
í kaldan ofninn. Stilla hann því
næst á 90°C og láta hann hitna í að
minnsta kosti hálftíma eða þar til
sjóða fer í sápunni. Þá er slökkt og
ofninn láta kólna að mestu. Þvoið
nú ofninn vandlega með bómullarklút og heitu vatni, og þurrkið
síðan vel. Sápuna má líka bera á
að kvöldi og láta standa yfir nótt.
Þrífa þá með vatni og þurrka. Verði
einhver óhreinindi eftir í ofninum
má nota glersköfu á þau.
Ef sjálfhreinsandi ofn er á heimilinu má ekki nota nein efni á hliðar

hans og loft en botninn má þrífa á
sama hátt og venjulega ofna.
Á bökunarplötur og gler í ofnhurðum er best að nota uppþvottalög eða kristalssápu. Eftirfarandi
aðferð leysir vel upp óhreinindi:
Notið rakan klút, vættan með
uppþvottalegi, leggið hann á glerið
og látið standa yfir nótt. Þrífið svo
með heitu vatni og þurrkið.
Gljáandi eldavél fyrir sósuna
Mörg góð efni fást til að þrífa bæði
keramik- og spanhellur eldavéla,
en farið eftir leiðbeiningum. Oft
nægir líka að útbúa góða blöndu
af heitu vatni og uppþvottalegi,
bleyta í hellunni og þvo vel. Ef um
hörð óhreinindi er að ræða á nota
glersköfu eftir að bleytt hefur verið

ALLT HREINT
FYRIR JÓLIN
Góð hreinsiefni, áhöld og tækjakostur auðveldar öll þrif, jafnt heima
sem í fyrirtækjum og iðnaði. Í Rekstrarlandi er mikið úrval af framúrskarandi hreinsiefnum í smáum og stórum einingum.
Nilﬁsk ryksugur og gólfþvottavélar hafa löngu
sannað gildi sitt hérlendis fyrir gæði og endingu.

SÖLUMENN OKKAR TAKA VEL Á MÓTI ÞÉR.
Pipar\TBWA

Rekstrarland | Vatnagörðum 10 | 104 Reykjavík | 515 1100 | Austurvegi 69 | 800 Selfossi | 480 1306 | rekstrarland.is

upp í óhreinindunum. wVel heitt
vatn og lyftiduft eða matarsódi
virka vel til að þrífa gas- og venjulegar eldavélarhellur. Einnig henta
svampar mjög vel þar sem önnur
hliðin er gróf og stíf.
Til að fá skínandi hreinan eldhúsvask er best að nota lyftiduft
og uppþvottabursta og nudda
vaskinn vel að innan. Láta standa í
nokkrar mínútur, nudda svo vel og
skola. Ef vaskurinn er dökkur má
nudda hann með skorinni sítrónu
og skola strax vel.
Speglað sig í flísum
Fita og önnur óhreinindi vilja
setjast á flísar í eldhúsi, og á baði.
Efni sem hægt er að nota til að fá
flísarnar hreinar og fallegar eru til
dæmis matarsódi, lyftiduft, borðedik og sítrónusafi.
Hér eru dæmi um nokkrar
aðferðir til að þrífa flísar:
n Stráið matarsóda á svamp og
nuddið yfir óhreinindin. Þvoið
af með vatni.
n Hrærið saman ediki og lyftidufti, eða matarsóda og
sítrónusafa, í þykka blöndu.
Nuddið henni á flísarnar og látið
bíða í þrjár til fjórar klukkustundir. Þvoið síðan af með
volgu vatni og góðum klút.
n Sítrónusafi einn og sér getur
verið ágætur. Þá er sítróna
skorin í tvennt og sárinu nuddað
yfir óhreinindin, látið liggja
smástund og þvegið af. n
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