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F

rom its establishment, Mannverk’s company vision
has been simple. Mannverk wants to build beautiful
buildings in a professional manner, with the quality and
needs of the company’s customers as a guiding principle.
Whether it is construction management, development
projects or general construction consultancy, Mannverk
aims to provide customers with personalised services and
co-operation at all stages of projects. Despite our young
age, Mannverk has been involved in a large number of
projects, all of which show clearly our vision.

„Við hjá Mannverki trúum því að byggingar eigi að vera
fallegar og sú hugsjón hefur fylgt okkur allt frá upphafi. Við stofnuðum fyrirtækið því okkur langaði að leggja
meira upp úr hönnun en áður hafði verið gert og frá því
höfum við ekki hnikað í öllum okkar verkefnum. Fyrir vikið
getum við keyrt stolt um höfuðborgarsvæðið, bent á
byggingarnar okkar og sagt: „Þetta byggðum við.“

“We at Mannverk believe that buildings should be
beautiful, and that vision has guided us from the
beginning. We founded the company because we wanted
to place more emphasis on design than before, and this
has remained true in all our projects. As a result, we can
drive around the capital area with pride, pointing out our
buildings and saying, ‘We built this.’”

Hjalti Gylfason, Verkfræðingur (M.Sc Eng),
Framkvæmdastjóri

Hjalti Gylfason, Engineer (M.Sc Eng),
Chief Executive Officer

„Mannverk er ungt og framsækið fyrirtæki. Við erum fagleg
og viljum byggja upp traust gagnvart viðskiptavinum
okkar. Hjá Mannverk starfar reynslumikið fólk með mikinn
áhuga á sínu starfi, okkur þykir mikilvægt að starfsfólki
og öðrum samstarfsaðilum líði vel og það sé gagnkvæm
virðing á milli fólks. Við erum ánægð og stolt af okkar
samstarfsaðilum og viljum til framtíðar ná árangri í okkar
fagi. Með uppbyggingu gæðakerfis og mikilli öryggisvitund
þá reynum við alltaf að gera betur, læra af reynslunni og ná
forskoti á markaði. Við hlökkum til framtíðarinnar.“

“Mannverk is a young and innovative company. We are
professional and want to build up trust with our customers.
Mannverk employs experienced people who are very
interested in their work. We believe it is important that our
employees and partners feel comfortable and that there
is mutual respect between them. We are pleased and
proud of our partners, and aim for long-term success in our
profession. With the development of our quality system
and increased security awareness, we are always trying to
do better, to learn from experience and to gain a market
advantage. We look forward to the future.”

Jónas Már Gunnarsson, Verkfræðingur (M.Sc Eng)
Framkvæmdastjóri

Jónas Már Gunnarsson, Engineer (M.Sc Eng),
Chief Executive Officer
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A

llt frá stofnun Mannverks hefur sýn fyrirtækisins
verið einföld. Mannverk vill byggja fallegar
byggingar af fagmennsku, með gæði og þarfir
viðskiptavina fyrirtækisins að leiðarljósi. Hvort sem um er
að ræða byggingastjórnun, þróunarverkefni eða almenna
framkvæmdaráðgjöf leggur Mannverk metnað
fyritækisins í að veita viðskiptavinum persónulega þjónustu
og samstarf á öllum stigum verkefna. Þrátt fyrir ungan aldur
hefur Mannverk komið að fjölda margvíslegra verkefna sem
öll bera þessari sýn okkar skýr merki.

SAGA FYRIRTÆKISINS
Eftir áralöng störf í byggingageiranum ákváðu tveir verkfræðingar
að stofna sitt eigið fyrirtæki. Þeir sáu tækifæri í miðri kreppu og vildu
byggja upp öðruvísi verktaka- og þróunarfélag þar sem meiri áhersla
væri lögð á fallega hönnun en tíðkast hefur hér á landi og eins voru
gæðamálin sett í forgang. Vorið 2012 leit Mannverk dagsins ljós
og nú telja starfsmenn fyrirtækisins á þriðja tug talsins og verkefnin
eru fjölmörg, allt frá íbúðarbyggingum til flóknari iðnaðarverkefna.
Framúrskarandi starfsfólk er grunnurinn að árangursríku fyrirtæki
og mikilvægasta auðlind Mannverks. Framsækni, fagmennska og
traust hafa allt frá upphafi verið leiðarljós fyrirtækisins og hefur
það skilað sér í fallegum byggingum, nánu samstarfi og ánægðum
viðskiptavinum.

HISTORY OF THE
COMPANY
After decades of experience in the construction industry, two
engineers decided to set up their own company. They saw an
opportunity in the midst of the financial crisis and wanted to build a
different type of contracting and development company, with more
emphasis on beautiful design than was customary in Iceland, and
where quality issues were also prioritised. In the spring of 2012,
Mannverk saw the light of day, and the company now employs 30
people, with numerous projects, ranging from residential buildings
to more complex industrial projects. Outstanding employees are the
foundation of successful companies and Mannverk’s most important
resource. Forward thinking, professionalism and trust have been
the main focus of the company, and this has resulted in beautiful
buildings, close co-operation and satisfied customers.

NEW OFFICES

Í upphafi árs 2018 flutti Mannverk skrifstofur sínar úr Kópavoginum yfir í bjart
og fallegt húsnæði að Dugguvogi 2 í Reykjavík. Nýja húsnæðið er sérstaklega
hannað fyrir starfsemi Mannverks. Skrifstofurýmið er opið, fimm fundarherbergi,
bjart kaffihús/eldhús ásamt setustofu. Vinnuaðstaðan er verkefnamiðuð þar sem
starfsfólk getur ýmist sest við hefðbundna vinnustöð, inn í hópvinnuherbergi,
stofu eða kaffihús allt eftir verkefnum hverju sinni. Óhætt er að segja að
við flutninginn hafi vinnuaðstaða starfsmanna og aðstaða til að taka á móti
samstarfsaðilum hafi batnað til muna.

At the beginning of 2018, Mannverk moved its offices from Kópavogur into a
bright and beautiful building at Dugguvogur 2 in Reykjavík. The new building is
specifically designed for Mannverk’s operations. The office space is open, with
five meeting rooms, a bright cafe/kitchen and a seating area. The workplace
is project oriented, so employees can either sit at a traditional workstation, in
a group workroom, in an office or in the café, depending on the projects. It is
safe to say that with the move, the employees’ workplace and the facilities to
receive partners has improved significantly.
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NÝJA SKRIFSTOFAN

STARFSMENN
Hjá Mannverk starfar öflugur hópur reynslumikilla
verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks
með fjölþætta reynslu á sviði framkvæmda og
verkfræði. Við leggjum áherslu á trausta og faglega
ráðgjöf við þróun verkefna, hönnun, stýriverktöku
og framkvæmdir. Víðtæk verkfræðileg þekking,
framsækni og samheldni einkenna starfsmannahóp
Mannverks og er hann ávallt boðinn og búinn að leita
farsælla lausna með viðskiptavinum sínum.

Mannverk employs a dynamic team of experienced
engineers and technically trained employees, with
a wide range of experience in construction and
engineering. We focus on sound and professional
advice in developing projects, design, management
contracting and construction. Extensive engineering
knowledge, forward thinking and cohesion
characterise Mannverk’s team of employees, and
they are always ready and willing to find successful
solutions with their customers.
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EMPLOYEES

STEFNA OG GILDI

POLICY AND VALUES

Það er markmið Mannverks að vörur og þjónusta fyrirtækisins uppfylli
ávallt kröfur og væntingar viðskiptavina og starfsmanna um fagleg
vinnubrögð. Mannverk stefnir enn fremur að því að vera leiðandi á þeim
fjölmörgu sviðum sem fyrirtækið starfar á og hafa smekklega hönnun og
persónulega þjónustu í heiðri á öllum stigum verkefna. Þessi markmið
endurspeglast í gildunum fyrirtækisins: Framsækni, fagmennska og traust.

It is Mannverk’s goal that the products and services of the company always
meet the demands and expectations of our customers and employees
when it comes to professional working methods. Mannverk also aims to
be a leader in the many areas in which the company operates and to have
a tasteful design and personal service at all stages of projects. These goals
are reflected in the company’s values: Forward thinking, professionalism
and trust.

Stefna Mannverks er að:
• Vera fyrsta val viðskiptavina þegar kemur að
byggingu og þróun verkefna
• Vera framsækið fyrirtæki og ábyrgur aðili í
byggingarframkvæmdum
• Öll verkefni séu unnin af fagmennsku og heiðarleika
• Efla vitund um öryggis-, heilbrigðis- og
umhverfismál í öllum verkefnum Mannverks
• Skapa vinnuumhverfi sem er í senn skemmtilegt, faglegt og
hvetjandi
• Viðhafa menningu byggða á virðingu, metnaði og liðsheild

Mannverk’s policy is:
• To be the first choice for customers when it comes to building and
developing projects
• To be a forward thinking company and a responsible member of
the construction industry
• To ensure that all projects are carried out professionally and
honestly
• To promote awareness of health and safety and environmental
issues in all of Mannverk’s projects
• To create a working environment that is fun, professional and
inspiring
• To commit to a culture based on respect, ambition and team spirit

ÖRYGGISMÁL
Mannverk vill tryggja öryggi og heilsu starfsmanna
sinna í hvívetna. Því leggur fyrirtækið ríka áherslu á að
vera slysalaus og öruggur vinnustaður, jafnt fyrir eigin
starfsmenn sem og alla þá verktaka sem koma að
verkefnum Mannverks. Í allri starfsemi fyrirtækisins eru
markmið í öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum
skýr:
•
•
•

Að tryggja öryggi starfsmanna og verktaka
Að vernda umhverfið
Að vera slysalaust fyrirtæki

SECURITY ISSUES

•
•
•

To ensure the safety of employees and
contractors
To protect the surrounding environment
To be an accident-free company
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Mannverk wants to ensure the health and safety
of their employees in all respects. Therefore, the
company attaches great importance to being
an accident-free and safe workplace, for its own
employees as well as for all contractors involved in
Mannverk projects. In all operations of the company,
the health and safety and environmental objectives
are clear:

ISO-VOTTUN
Mannverk er stoltur handhafi ISO 9001:2015 vottunar
sem fyrirtækið hlaut fyrir gæðastjórnunarkerfi sitt árið
2017 og er þriðja byggingarfélagið með slíka vottun á
Íslandi. Með kerfinu er verið að tryggja gegnsætt verklag
í framkvæmdum og faglega þjónustu. Heiðurinn á frábært
starfsfólk Mannverks enda grundvallast gæðakerfið á þeirri
þekkingu og reynslu sem býr innan fyrirtækisins og hjá
starfsfólki þess.

ISO CERTIFICATE
Mannverk is a proud holder of the ISO 9001: 2015
certification that the company received for its quality
management system in 2017. Mannverk is the third
construction company in Iceland with this certification. The
system ensures transparent procedures during construction
and a professional service. The honour belongs to
Mannverk’s employees, as the quality system is based on
their knowledge and experience within the company.

S MERK

Undirtitill
1234 5678

IÐ

SVANSVOTTUNIN
Mannverk hefur allt frá stofnun viljað gera byggingariðnaðinn umhverfisvænni. Það var því mikill heiður
þegar Umhverfisstofnun veitti Mannverki vottun
norræna umverfismerkisins Svansins fyrir byggingu
visthússins að Brekkugötu 2 í Garðabæ. Um er að
ræða fyrsta umhverfisvottaða húsið á Íslandi og sem
leyfishafi á Svansvottuðu húsi er Mannverk stolt af því
að hafa rutt brautina fyrir byggingu fleiri vistvænna
húsa hér á landi.

NORDIC SWAN
ECOLABEL
Mannverk has, since its establishment, wanted to
make the construction industry more environmentally
friendly. It was therefore a great honour when the
Environment Agency gave Mannverk the Nordic
Swan Ecolabel for the construction of the Visthús
house at Brekkugata 2 in Garðabær. This is the first
environmentally-friendly house in Iceland, and as a
Nordic Swan Ecolabel certificate holder, Mannverk is
proud to have paved the way for the construction of
more eco-friendly houses in Iceland.
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2013

2014

2015

Reykjavík Residence Suites

CRI Metanol Verksmiðja

Lindargata 37		

– Hverfisgata 21
Íbúðarhótel
Verklok: Mars 2013
Apartment Hotel
Project completion: March 2013

Iðnaðarverk
Verklok: Desember 2014
Industrial project
Project completion: December 2014

Íbúðarhúsnæði: 31 íbúð
Verklok: Desember 2015
Residential property: 31 apartments
Project completion: December 2015

Þorrasalir 17
Ljósakur 2-8
Íbúðarhúsnæði: 24 íbúðir
Verklok: Apríl 2013
Residential property: 24 apartments
Project completion: Apríl 2013

Íbúðarhúsnæði: 26 íbúðir
Verklok: Desember 2015
Residential property: 26 apartments
Project completion: Desember 2015

2016

Lyngás 1		
Íbúðarhúsnæði: 138 íbúðir
Verklok: Apríl 2016
Residential property: 138 apartments
Project completion: April 2016

Eyja hótel - Brautarholt
10-14
Hótelíbúðir
Verklok: Júní 2016
Hotel apartments
Project completion: June 2016

2017

Herjólfsgata 32-34

2018

Swan House – Vatnsstígur 11/
Lindargata 34-36

Hótel Miðgarður
– Laugavegur 120

Hótelíbúðir
Verklok: Júní 2017
Hotel apartments
Project completion: June 2017

Hótelíbúðir
Verklok: Júní 2017
Hotel apartments
Project completion: June 2017

Waldorfskólinn Sólstafir

Brekkugata 2 – Visthús

Iðnaðarverk - Skóli
Verklok: Ágúst 2017
Industrial project - School
Project completion: August 2017

Svansvottað íbúðarhús
Verklok: Október 2017
Nordic Swan Ecolabel residential
property
Project completion: October 2017

Íbúðarhúsnæði: 32 íbúðir
Verklok: Apríl 2017
Residential property: 32 apartments
Project completion: April 2017

2019

Gerplustræti 31-37

Pósthússtræti 5

Íbúðarhúsnæði: 40 íbúðir
Verklok: Apríl 2018
Residential property: 40 apartments
Project completion: April 2018

Íbúðarhúsnæði: 34 íbúðir
Verklok: Maí 2019
Residential property: 34 apartments
Project completion: May 2019

Holtsvegur 37-39

Naustreitur

Lyngás 1 - Seinni

Íbúðarhúsnæði: 32 íbúðir
Verklok: Nóvember 2017
Residential property: 32 apartments
Project completion: November 2017

Blönduð byggð, hótel,
verslun, þjónusta og íbúðir
Verklok: Júní 2018
Mixed build, hotel, shops, services
and apartments
Project completion: June 2018

Íbúðarhúsnæði: 68 íbúðir
Verklok: Júní 2019
Residential property: 34 apartments
Project completion: June 2019

ÍBÚÐAVERK
Mannverk stendur fyrir nýrri nálgun í byggingu
íbúðarhúsnæðis þar sem hagsmunir væntanlegra
kaupenda eru hafðir að leiðarljósi allt frá fyrstu
stigum. Í stað þess að einblína á að hámarka
byggingarmagn vill fyrirtækið byggja húsnæði
sem tekur mið af þörfum, kaupgetu og óskum
viðskiptavina. Þannig er hægt að tryggja
heildarlausnir fyrir hina fjölbreyttu hópa fólks sem
leita til Mannverks.

RESIDENTIAL
CONSTRUCTION
Mannverk is launching a new approach in the
construction of residential housing, where the
interests of prospective buyers are kept in mind
from the very first stages. Instead of focusing on
maximising the building quantity, the company
wants to build housing that takes into account the
needs, the purchasing ability and the wishes of
the customers. Thus, comprehensive solutions can
be ensured for the diverse group of people that
approach Mannverk.
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HERJÓLFSGATA 32-34
Fjöldi íbúða: 32
Verklok: Apríl 2017
Aðalhönnuðir: Hornsteinar Arkitektar

Number of apartments: 32
Project completion: April 2017
Principal designer: Hornsteinar Architects

Mannverk reisti tvö eftirsótt fjölbýlishús við sjávarsíðuna í Hafnarfirði. Hvort
húsið er 4ra hæða lyftuhús og hýsa þau 3ja til 4ja herbergja íbúðir ásamt
sameiginlegri bílageymslu. Við hönnun og skipulag á Herjólfsgötu 32-34
var kappkostað við að láta húsin falla vel að umhverfinu ásamt því að skapa
aðlaðandi og heildstæða byggð. Frá öllum íbúðum er útsýni yfir Faxaflóa og
Hafnafjarðarhöfn og til norðurs er útsýni yfir friðað hraunsvæði.

Mannverk built two sought-after apartment buildings on the seafront in
Hafnarfjörður. Each building is 4 storeys, equipped with a lift and contains 3- to
4-bedroom apartments along with a shared garage. With the design and layout
of Herjólfsgata 32-34, every effort was made to make the houses well-suited to
the area, together with the creation of an attractive and cohesive build. From
all apartments, there is a view of Faxaflói and Hafnafjörður harbour, and to the
north, there is a view of the protected lava area.

Fjöldi íbúða: 40
Verklok: 2018
Aðalhönnuður: Teiknistofa arkitekta,
Gylfi Guðjónsson & félagar.
40 íbúða lyftuhús sem stendur ofarlega í Helgafellslandinu og er
með glæsilegu útsýni til suðurs og vesturs. Íbúðirnar eru tveggja til
fimm herbergja og flestar með sérinngangi frá svalagangi.

Number of apartments: 40
Project completion: 2018
Principal designer: Teiknistofa Arkitekta,
Gylfi Guðjónsson & associates.
Building with 40 apartments, equipped with a lift,
located in Helgafellsland, with stunning views to the south and west.
The apartments are two to five rooms and most of them have a
private entrance from the balcony passage.
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GERPLUSTRÆTI 31-37

LYNGÁS 1
Fjöldi íbúða: 138
Verklok: 2019
Aðalhönnuðir: ASK Arkitektar

Number of apartments: 138
Project completion: 2019
Principal designer: ASK Architects

Glæsilegt og vel staðsett fjölbýlishús reis fyrir tilstuðlan Mannverks að Lyngási
1 í Garðabæ. Um er að ræða 3-4ra hæða lyftuhús með á annað hundrað 2ja til
5 herbergja íbúðum auk bílakjallara. Á lóðinni er sameiginlegur inngarður með
göngustígum og leiksvæði með leiktækjum fyrir börn. Íbúðum fylgja svalir en á
jarðhæð sérafnotareitur. Við hönnun á Lyngási 1 var lögð sérstök áhersla á bjartar
íbúðir með góða innri nýtingu.

Gorgeous and well-located apartment building built by Mannverk at Lyngás 1 in
Garðabær. It is a 3-to 4-storey building equipped with a lift, with over a hundred,
two- to five-bedroom apartments as well as an underground parking garage. On
the site is an interior garden with walking paths and a playground with children’s
play equipment. The apartments have a balcony, and the ground floor has a
right-to-use area. In the design of Lyngási 1, emphasis was placed on bright
apartments with good internal space utilisation.

Fjöldi íbúða: 32
Verklok: 2017
Aðalhönnuður: Sigurður Hallgrímsson, Arkþing

Number of apartments: 32
Project completion: 2017
Principal designer: Sigurður Hallgrímsson, Arkþing

Á fallegum útsýnisstað í Urriðaholti reisti Mannverk vandaðar
íbúðir í aðgegilegu lyftuhúsnæði. Allt frá lokuðum bílakjallaranum að rúmgóðu penthouse-íbúðunum á efstu hæð var
vandað til allra verka og rík áhersla lögð á umhverfisvendarþætti
við hönnun íbúðanna. Þannig geta íbúar notið hins stórbrotna
útsýnis yfir náttúruna við Urriðavatn með góðri samvisku.

At this beautiful spot at Urriðaholt, Mannverk has built goodquality apartments equipped with lifts. High standards were
applied to everything, from the underground parking garage to
the spacious top floor penthouse apartments, and emphasis was
placed on the environmental aspects of the apartment designs.
Thus, residents can enjoy the magnificent view of the nature at
Urriðavatn with a clear conscience.
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HOLTSVEGUR 37-39

ÞORRASALIR 17
Fjöldi íbúða: 26
Verklok: 2015
Aðalhönnuðir: Teiknistofa Arkitekta, Gylfi Guðjónsson & félagar

Number of apartments: 26
Project completion: 2015
Principal designer: Teiknistofa Arkitekta, Gylfi Guðjónsson & associates

Glæsilegar íbúðir í sex húsum með bílastæðakjallara og er hver þeirra með
sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Íbúðirnar skarta veglegum innréttingum
og stórir gluggar í alrýmum veita stórbrotið útsýni yfir Heiðmörk,
Vífilstaðavatn og golfvöll GKG. Svalir eru með steyptum skilvegg til að skýla
frá veðrum og vindum ásamt því að aðskilja svalir íbúða og tryggja þannig
aukið næði.

The elegant apartments are housed in six buildings with an underground
parking garage, and each apartment has a private entrance and spacious
storage. The apartments boast grand interior fittings, and large windows in
the open plan areas provide spectacular views of Heiðmörk, Vífilstaðavatn
and the GKG golf course. The balconies have a concrete wall to provide
shelter from the weather and the wind, as well as to separate the balcony of
the apartments, thus ensuring increased privacy.

Fjöldi íbúða: 34
Verklok: 2019
Aðalhönnuðir: Teiknistofa arkitekta,
Gylfi Guðjónsson & félagar.

Number of apartments: 34
Project completion: 2019
Principal designer: Teiknistofa Arkitekta,
Gylfi Guðjónsson & associates

Framkvæmdir eru hafnar við Pósthússtræti 5 í Reykjanesbæ.
Í fyrsta áfanga verður 9.hæða bygging með 34 íbúðum í
lyftuhúsi sem stendur á fallegum stað við sjóinn.

Construction has begun on Pósthússtræti 5 in Reykjanes
Township. The first phase will be a 9-floor building,
equipped with a lift, with 34 apartments, situated in a
beautiful location by the sea.
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PÓSTHÚSSTRÆTI 5

“Við upphaf samstarfs okkar við Mannverk kom í ljós
að forsvarsmenn fyrirtækisins höfðu gott auga fyrir
góðri hönnun og metnað fyrir að standa vel að málum,
nokkuð sem öllum er ekki gefið. Öll samskipti hafa
ætíð verið snurðulaus og fagmennskan alltaf í fyrirrúmi.
Samstarf Mannverks og ARKþings hefur verið gefandi
og ánægjulegt frá fyrsta degi og hafa góð tengsl og ríkt
traust myndast milli fyrirtækjanna tveggja.“
Sigurður Hallgrímsson, ARKþing

“At the start of our co-operation with Mannverk, it
became apparent that the company’s management
had an eye for a good design and ambition to
handle issues, something that is not at all given.
Communications have always been smooth, and
professionalism has always been at the forefront. From
the first day, co-operation between Mannverk and
ARKþings has been rewarding and enjoyable, and a
good relationship and solid trust between the two
companies has been formed”.
Sigurður Hallgrímsson, ARKþing

“Það hefur verið afar ánægjulegt að vinna með Mannverki ehf að
undirbúningi áhugaverðra byggingaframkvæmda. Í þeim allmörgu
verkefnum sem Teiknistofa arkitekta, Gylfi Guðjónsson og félagar ehf hafa
unnið með fyrirtækinu hefur Mannverk ætíð unnið allan undirbúning af
yfirvegun. Mannverk hefur skýra sýn á markaðsaðstæður og hagkvæmni,
en síðast en ekki síst leggur fyrirtækið mikla áherslu á arkitektónisk gæði
sinna bygginga. Jafnframt stjórnar Mannverk tæknilegum undirbúningi
af festu og hefur á að skipa öflugum verkefnisstjórum sem fylgja
framkvæmdum vel eftir.“

“Metnaður og traust eru orðin sem lýsa best
samstarfi GlámaKím og Mannverks á undanförnum
árum. Í öllum verkefnum okkar hefur Mannverk lagt
kapp sitt á fagleg og vönduð vinnubrögð samhliða
því að skila frá sér metnaðarfullri hönnun. Hið
gagnkvæma traust sem ríkir milli fyrirtækjanna lagði
grunninn að mjög farsælu og ánægjulegu samstarfi
(sem vonandi er komið til að vera).“
Sigurður Halldórsson, GlámaKím

“It has been a great pleasure to work with Mannverk ehf. in the
preparation of interesting construction projects. In the many projects that
the architects of Teiknistofa Arkitekta, Gylfi Guðjónsson and associates
have worked with the company, Mannverk has always worked on the
preparation of projects with deliberation. Mannverk has a clear view
of market conditions and cost-effectiveness, but most importantly, the
company attaches great importance to the architectural quality of its
buildings. Mannverk also manages the technical preparation decisively
and has at its disposal strong project managers that closely follow the
projects”.
Gylfi Guðjónsson, Teiknistofa arkitekta, Gylfi Guðjónsson og félagar ehf

“Ambition and trust are the words that best
describe the collaboration between GlámaKím
and Mannverk in recent years. In all our projects,
Mannverk has worked hard to provide professional
and quality working methods, whilst at the same
time delivering ambitious designs. The mutual
trust that exists between the companies has laid
the foundation for a very successful and enjoyable
partnership (which we hope is here to stay)”.
Sigurður Halldórsson, GlámaKím
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Gylfi Guðjónsson, Teiknistofa arkitekta,
Gylfi Guðjónsson og félagar ehf

HÓTEL OG
ATVINNUHÚSNÆÐI
Eftirminnileg gisting er ávísun á eftirminnilegt ferðalag. Þess
vegna leggur Mannverk ríka áherslu á að reisa áhugaverð
hótel sem gera góða dvöl enn betri. Við leiðum saman
áhugasama rekstraraðila og hugmyndaríka arkitekta og
tryggjum þeim aðkomu að öllum stigum byggingaferlisins.
Þannig finnum við lausnir sem eru hagkvæmar, hentugar og
umfram allt - eftirminnilegar.

HOTELS AND
COMMERCIAL
BUILDINGS
Memorable accommodation is the basis for an
unforgettable trip. Therefore, Mannverk places great
emphasis on building interesting hotels that make
good stays even better. We bring together enthusiastic
organisations and imaginative architects and ensure that
they are involved in all stages of the construction process.
Thus, we find solutions that are cost effective, convenient
and above all – memorable.

SWAN HOUSE
– HÓTELÍBÚÐIR Í
REYKJAVÍK
Vatnsstígur 11/Lindargata 34-36
Fjöldi hótelíbúða: 44
Verklok: 2017
Aðalhönnuðir: Arkþing
Mannverk endurbyggði Vatnsstíg 11 sem íbúðarhótel í
hæsta gæðaflokki ásamt því að reisa nýbyggingu við hliðina
á, að Lindargötu 34-36. Þrátt fyrir að húsnæðið hafi fengið
nýtt hlutverk var á öllum stigum framkvæmdarinnar leitast
við að viðhalda hinni ríkulegu sögu þess. Útkoman varð
nútímalegt, heillandi og áhugavert íbúðahótel á besta stað í
miðborg Reykjavíkur.

Mannverk rebuilt Vatnsstígur 11 as a first-class apartment
hotel, as well as constructing a new building next to it at
Lindargata 34-36. Despite the new role of the premises,
at all stages of the project, efforts were made to maintain
its rich history. The result was a modern, charming and
interesting apartment hotel at the best location in central
Reykjavík.
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No. of hotel apartments: 44
Project completion: 2017
Principal designer: Arkþing

MIÐGARÐUR
– CENTER HOTELS
Fjöldi herbergja: 170
Verklok: 2017
Aðalhönnuðir: GlámaKím Arkitektar
Mannverk lauk við fyrsta áfanga nýs hótels við Laugaveg
120 í júní 2015. Í þessum áfanga var gamli Búnaðarbankinn
við Hlemm endurinnréttaður með 43 fyrsta flokks
hótelherbergjum ásamt móttöku og veitingastað. Í seinni
áfanga verksins var byggð nýbygging með 127 herbergjum,
nýrri móttöku, glæsilegri heilsulind ásamt nauðsynlegum
tæknirýmum. Vinna við seinni áfangann hófst í júní 2015 og
lauk í júní 2017.

No. of rooms: 170
Project completion: 2017
Principal designer: GlámaKím Architects
Mannverk completed the first phase of a new hotel at
Laugavegur 120 in June 2015. In this phase, the Old
Búnaðarbanki building at Hlemmur was refurbished with 43
first-class hotel rooms, as well as a reception and restaurant.
In the second phase of the project, a new building was built
with 127 rooms, a new reception area, an elegant spa and
the necessary technical facilities. Work on the second phase
began in June 2015 and ended in June 2017.

Kristófer Oliversson, Framkvæmdarstjóri Center Hotels

“The development and redesign of the old Búnaðarbanki site at
Hlemmur was an extensive and challenging task that Mannverk
solved with great enthusiasm. Not only did we want to build a
first-class hotel with all the basic amenities, but we also could
not compromise on the requirement for a beautiful design, as
the building is located in one of the most central areas of the
city centre. It is safe to say that Mannverk has done an excellent
job and we are delighted with the outcome“.
Kristófer Oliversson, Managing Director Center Hotels

29

Uppbygging og endurhönnun á reit gamla Búnaðarbankans
“
við Hlemm var umfangsmikið og krefjandi verkefni sem
Mannverk leysti af mikili list. Ekki aðeins vildum við reisa fyrsta
flokks hótel með öllum helstu þægindum heldur mátti ekki slá af
kröfum um fallega hönnun, enda húsið á einu fjölfarnasta svæði
miðborgarinnar. Það er óhætt að segja að Mannverk hafi unnið
verkið mjög vel og við erum hæstánægð með útkomuna.“

NAUSTREITUR
Blönduð byggð, hótel, verslun, þjónusta og íbúðir
Verklok: 2018
Aðalhönnuðir: GlámaKím Arkitektar, ásamt Eflu
verkfræðistofu, Verkfræðistofu Reykjavíkur,
Verkhönnun og Verkís
Við hönnun á Naustreit var blandað saman endurgerð
eldri húsa og nýrri metnaðarfullri hönnun. Framkvæmdin
tók tillit til nærumhverfis, sögu og menningar og þess
sérstaklega gætt að heildarsvip götumyndar yrði ekki
raskað og að endurbygging eldri húsa og nýbyggingar
héldist í hendur. Þannig tókst að flétta nýtt og gamalt
eðlilega saman sem er svo einkennandi fyrir miðborg
Reykjavíkur.

Mixed building, hotel, shops, services and
apartments
Project completion: 2018
Principal designer: GlámaKím Architects, with Efla
Engineering, Reykjavík Engineering, Verkhönnun
ehf. and Verkís Consulting Engineers
When designing the Naust site, there was a mix of
remodelling the older building and a new ambitious
design. The development took into account the
surroundings, history and culture, taking particular
care that the overall appearance of the street would
not be affected and that the rebuilding of old and
new buildings took place at the same time. Thus, it
was possible to merge the new and the old naturally
together, which is so characteristic of the city centre of
Reykjavík.

WALDORFSKÓLINN
SÓLSTAFIR
Sóltún 6
Verklok: 2017
Aðalhönnuðir: Basalt Arkitektar
Mannverk sá um byggingu nýs Waldorfskóla að Sóltúni
6 í Reykjavik. Skólinn er sjálfstætt starfandi og byggir á
Waldorfstefnunni sem miðar að því að laða fram ánægða og
skapandi nemendur með frumkvæði og sjálfstæða hugsun.
Einkenni á byggingarstíl er sömuleiðis í anda
stefnunnar. Húsnæðið er með mjúkum línum, byggt úr
náttúrulegu og vistvænu byggingarefni. Við hönnun á hverju
rými var fundinn persónuleiki þeirrar starfsemi sem þar fer
fram og þarfir nemenda og kennara hafðar í fyrirrúmi.

Mannverk was responsible for the construction of the
new Waldorf school at Sóltún 6 in Reykjavík. The school
is independent and based on the Waldorf policy aimed
at attracting happy and creative students who have
initiative and independent thinking. The characteristics
of the architecture is also in the spirit of the school’s
policy. The building has soft lines, made of natural
and environmentally-friendly building materials. When
designing each space, the characteristics of the activities
that will take place in each area were identified and the
needs of students and teachers were paramount.
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Project completion: 2017
Principal designer: Basalt Architects

IÐNAÐARVERKEFNI
Starfsfólk Mannverks býr að viðamikilli verkfræðilegri
þekkingu og áralangri reynslu á úrlausn flókinna
viðfangsefna. Þökk sé því getur Mannverk tekist á við hvaða
framkvæmd sem er og komið að öllum stigum verkefna.
Hvort sem það er hönnun, byggingarvinna eða úttektir á
framkvæmdum sér starfsfólk Mannverks engin vandræði,
bara úrræði.

INDUSTRIAL
PROJECTS
Mannverk’s employees have extensive engineering
expertise and years of experience in resolving complex
issues. Thanks to this, Mannverk can handle any kind
of development and take part in all stages of projects.
Whether it is design, construction work or audits of
construction projects, Mannverk’s employees see no
problems, only solutions.

CRI
METHANOL PLANT

Mannverk vann að stækkun við Carbon Recycling International (CRI)
Metanol verksmiðju, áfanga 2 við Svartsengi. Um var að ræða samning um
byggingastjórn og eftirlit með framkvæmdum. Verksmiðjan notar raforku og
koltvísýring úr gufu frá orkuverum í Svartsengi til að framleiða vistvænt eldsneyti
fyrir bíla. Þessi framleiðslutækni var þróuð af CRI og er vernduð með einkaleyfi.

Mannverk worked on the expansion of the Carbon Recycling International (CRI) Plant Methanol plant, phase 2 at Svartsengi. This was a contract
for construction management and monitoring of construction. The plant uses
electricity and carbon dioxide from steam from Svartsengi power plant to
produce fuel-efficient fuel for cars. This production technology was developed
by CRI and is protected by patent.
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CRI
METANOLVERKSMIÐJA

The expansion of the data center in Ásbrú was an ambitious
“
undertaking where great oversight was needed. Thanks to
Mannverks steady construction management, all of the many
moving parts fell neatly in to place. We at Verne Global
couldn’t be more delighted with the fruitful and professional
relationship we have enjoyed with Mannverk over the course of
this project.“
Verne Global

VERNE GLOBAL
GAGNAVER
Mannverk hefur unnið að stækkun á gagnaveri fyrir Verne Global að Ásbrú í Reykjanesbæ
undanfarin ár. Mannverk tók þátt í hönnunarferli ásamt því að hafa yfirumsjón með öllum
framkvæmdum.
Verne Global hefur frá árinu 2008 unnið að
uppbyggingu á alþjóðlegu gagnaveri sem selur
þjónustu sína til stórra fyrirtækja í Bandaríkjunum og Evrópu.

In recent years, Mannverk has been working on
the expansion of Verne Global’s data centre at
Ásbrú in Reykjanesbær. Mannverk participated
in the design process, as well as having overall
supervision with all construction.
Verne Global has been working on building an
international data centre that sells its services to
large companies in the US and Europe since 2008.
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VERNE GLOBAL
DATA CENTRE

Rætur Esja

ÞRÓUNARVERKEFNI
Mannverk vinnur stöðugt að þróun nýrra spennandi verkefna og nýtur þess
að vera framsækið fyrirtæki. Þróunarverkefna felur í sér ýmsa greiningavinnu,
skoða sviðsmyndir til framtíðar, greina markaðsaðstæður og gera áætlanir.
Þróunarverkefni geta verið áhættusöm, því er mikilvægt að vanda til verks til
að útkoman verði farsæl.

DEVELOPMENT
PROJECTS
Mannverk is constantly working on the development of new and exciting
projects and enjoys being a forward-thinking company. Development of
projects involves various analysis work, viewing scenarios for the future,
analysing market conditions and making plans. Development projects can
be risky, so it’s important to take extra care in order to have a successful
outcome.

Eftirfarandi verkefni
eru á þróunarstigi í dag:
•
•
•
•

Héðinsreitur – þróun íbúða í miðbæ
Reykjavíkur
Rætur Esja – Sporthótel við
Esjurætur
Rætur Laugási – umhverfisvænt hótel á
Suðurlandi
Kirkjusandur - þróun íbúða og leikskóla
í Reykjavík

The following projects
are in the development
stage today:

•
•

•

Héðinsreitur – development of
apartments in the centre of
Reykjavík
At the base of Mt. Esja – sports hotel
at the base of Mt. Esja
At the base of Laugási –
environmentally-friendly hotel in
southern Iceland
Kirkjusandur – development of
apartments and nursery school in
Reykjavík
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•

Rætur Laugási

RÁÐGJÖF
Mannverk sérhæfir sig í framkvæmdar- og
hönnunarráðgjöf og byggir á áratugalangri reynslu og
þekkingu á flestum sviðum framkvæmda. Mannverk
getur meðal annars veitt eftirfarandi þjónustu:
•
•
•
•
•
•
•

Byggingastjórnun
Stýriverktaka
Hönnunarstjórnun
Verkefnastjórnun
Þróunarvinna
Greining á framkvæmda- kostnaði og
arðsemi verkefna
Eftirlit og úttektir

CONSULTANCY
Mannverk specialises in design and design advice and
builds on decades of experience and knowledge in
most areas of construction. Mannverk can, amongst
other things, provide the following services:
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction management
Project Management Contracting
Design Management
Project Management
Development Work
Analysis of construction costs and
profitability of projects
Surveys and audits

MANNVERK ÞAKKAR
SAMSTARFIÐ

THANKS TO OUR
TRUSTED ASSOCIATES

Grundvöllur Mannverks hvílir á gæfuríku samstarfi. Þökk sé
traustum samstarfsaðilum höfum við getað gert hugsjón okkar
um gæði og fallega hönnun að veruleika. Fjölbreytt og krefjandi
áform þeirra hafa hvatt okkur áfram og séð til þess að við vöxum
með hverju árinu. Því vill Mannverk þakka eftirtöldum fyrirtækjum
kærlega fyrir ánægjulega samvinnu á liðnum árum. Án ykkar
værum við ekki hér.

Mannverk’s foundation rests on fruitful cooperation. Thanks to
our trusty associates, we have been able to follow our vision
of quality and appealing design. Their diverse and challenging
projects have motivated us and spurred our continuous
improvement. Mannverk would therefore like to thank the
following companies for our delightful collaboration over the
years. We couldn’t have done it without you.

Markmið okkar hjá KONE er að bæta flæði mannlífs í þéttbýli. Sem leiðandi
fyrirtæki á heimsvísu í lyftu- og rúllustigaiðnaðinum framleiðir KONE
lyftur, rúllustiga og sjálfvirkar hurðir ásamt lausnum tengdum viðhaldi og
endurnýjun sem eykur virði við líftíma hverrar byggingar.
Með skilvirkara fólksflæði People Flow® gerum við ferðir fólks öruggar,
þægilegar og áreiðanlegar, í hærri, snjallari byggingum. Sameiginlega með
samstarfsaðilum og viðskiptavinum okkar um allan heim gerum við borgir að
betri stöðum til að búa á.

Lyngháls 5 · 110 Reykjavík · Tel: +354 588-1260 · koneisland@kone.com
www.kone.is

Askalind 1
201 Kópavogur
570 2400
oryggi@oryggi.is
www.oryggi.is

Suðulist is a well established
and progressive company
which offers an extensive
service in design, construction and installation.
Suðulist specializes in
customizing for individuals,
restaurants, boutiques and
all sort of companies.

www.sudulist.is

VIÐ ÞJÓNUM

BYGGINGARIÐNAÐINUM

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET.
DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR
TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR... TEP PI... PA

HARÐPARKET, VIÐARPARKET, FLÍSAR,
HURÐIR, KERFISLOFT, UTANHÚSS
KLÆÐNINGAR, VINYL PARKET,
DÚKAR, NÁTTÚRUSTEINN.

KET... DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR... FLÍSAR

ÞEKKING – GÆÐI – ÞJÓNUSTA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

SMÍÐAVERK ehf.

Íslensk smíðaverks snilli

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is

Skútahrauni 5 • 220 Hafnarfirði
Sími: 896 3788 • smidaverk@smidaverk.is

Hágæða öryggisgirðingar

Zehnder Runtal folio

Zehnder ComfoAirQ

Zehnder Charleston

alltaf bestu
loftgæðin...

Zehnder Stratos

Gæði og glæsileg hönnun.
Varmakerfi, lofthreinsi- og loftræstikerfi.
„High design“ ofnar. Handklæðaofnar.
Rafmagnsútgáfa fánleg í flestum tegundum.
Hita og kælipanelar í loft fyrir stærri byggingar.

Urðarhvarfi i 4 | 203 Kópavogi | S. 511 1100 | www.rymi.is | rymi@rymi.is

BENNI PÍPARI

Geirsgata 9
101 Reykjavík
s. 515 0300

Löggiltur pípulagningaverktaki

ask@ask.is
www.ask.is

Bolafótur 9 · 260 Reykjanesbær

S: +354 842 6000

bennipipari@bennipipari.is · www.bennipipari.is

Gámalausnir fyrir atvinnulífið
Til leigu eða sölu:
 Þurrgámar

 Gámar með hliðaropnun

 Hitastýrðir gámar

 Gámahús og salernishús

 Geymslugámar

 Færanleg starfsmannaaðstaða

 Einangraðir gámar

 Vinnu- og vörulyftur

 Fleti- og tankgámar

www.stolpigamar.is
Hafðu
samband
568 0100

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði

• Kaldstrekktur dúkur í loft og á veggi
• Hljóðdempun allt að 95% með ull á bakvið dúkinn
• Brunaflokkun: B-s1, d0
• Framleitt í Frakklandi, ISO 9001 vottað, CE vottað
• Umhverfisvæn lausn sem inniheldur ekki PVC
• Hefur 10 ára ábyrgð (springur ekki og gulnar ekki)
495 AC í lofti
Litur 4061 Orage

• Samskeytalaust loft allt upp í 5,1 x 50 metrar

Enso ehf.
Faxafeni 10 • 108 Reykjavík
+354 517 3800
enso@enso.is • www.clipso.is

GERUM ÞETTA SAMAN

BJOSSI ehf
ÖLL JARÐVINNA

Bjössi ehf
Skútahraun 9 · 220 Hafnarfjörður
S. 696-6676 · bjossi@bjossi.is

BREIDD | GRANDI
SELFOSS | SUÐURNES
AKUREYRI

Bjössi ehf. býður fallegar og fagmannlegar lausnir
af ýmsum toga:
• Vélaleiga
• Jarðvegsskipti
• Malbikun

• Hellulagnir
• Öll jarðvinna

Bjössi ehf – þar sem gæði, vönduð vinnubrögð og
fagmennska eru ávallt í fyrirrúmi.

Íslandssmíðar ehf. er verktakafyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í eigin verkum.

Eyktarás 2
110 Reykjavík

Fyrirtækið hefur sérhæft sig í frágangi innanhúss og þá sérstaklega uppsetningu gifsveggja.

s: 899 4666
islandssmidar@gmail.com

Fyrirtækið hefur byggt upp öflugt samband við Mannverk á undanförnum árum.

Hönnun bygginga

www.teikna.is

•

Skipulagsáætlanir

•

Tæknileg ráðgjafarþjónusta

APS Kjarnaborun og steypusögun
Þjónusta 24/7
www.kjarnabor.is - s: 841 7601

Drangahrauni 1 - Sími 577 7090

Vélsmiðjan Altak was founded in 2001 and has since been
one of the leaders of steelwork in the power industry in
Iceland. Along with all regular steelwork and maintenance.

“Fyrirtækið Öll gólf var stofnað árið 2015 og sérhæfir
sig í lagningu gólfefna (teppa, dúka, vínylflísa) sem
og í flotun. Öll gólf leggur sig fram við að bjóða
viðskiptavinum sínum hágæða vörur og þjónustu, þar
sem fagmennskan er ávallt í fyrirrúmi.”
Öll gólf er lítið, samheldið fyrirtæki sem telur fáa
starfsmenn og gerir okkur því kleift að veita persónulegri
þjónustu en ella.
Öll gólf er rekið af Hrafnkeli Markússyni sem hefur
starfað í faginu í rúm 20 ár við góðan orðstýr bæði
hérlendis og erlendis.

Rafvirki ehf · Fossaleynir 2 · 112 Reykjavík
Sími: 660 4100 - 587 5560
rafvirki@vortex.is · www.rafvirki.com

Marteinslaug 7
113 Reykjavík
+354 699 0888
Hrafnkell@ollgolf.is
www.ollgolf.is

RAFVIRKI ehf tekur
að sér allar raflagnir í
skipum, fyrirtækjum
og heimilum. Höfum
verið samstarfsaðilar
Mannverks frá árinu
2014.

Við lyftum þér upp
Ódyr og snögg þjónusta
Körfubílar ehf
Korfubilar @ korfubilar.is
Tel: 5654030 / 8933573

Öryggisgirðingar ehf bjóða heildarlausnir á
girðingum, hliðum og aðgangskerfum
Suðurhraun 2a · 210 Garðabær · 544 4222 · girding@girding.is

Vinnulyftur - leiga og sala

Njarðarbraut 1 · 260 Reykjanesbæ · Iceland
Sími +354 421 4037 · GSM +354 892 7512
lyfta@lyfta.is · www.lyfta.is

Innréttingar, skrifstofuhúsgögn, kerfisveggir,
innihurðir, ofl. fyrir heimili,
fyrirtæki og stofnanir.
Axis húsgögn ehf.
Smiðjuvegi 9 · 200 Kópavogi
S. 535-4300 · axis@axis.is
www.axis.is

Gæði og góð þjónusta. Bjóðum aðeins það besta fyrir þig!
Parki • Dalvegi 10-14 • 201 Kópavogi • www.parki.is • parki@parki.is • Sími 595 0570

www.girding.is

MG flísalagnir ehf var
stofnað árið 2013 af Marek
Guzewicz en hann hefur
yfir 15 ára starfsreynslu í
flísalögnum.
mgflisa@gmail.com
www.mgflisa.is
8575247

PARKETLAUSNIR

Parketlausnir ehf. var stofnað árið 2010 af Sævari Helgasyni húsasmið. Fyrst um sinn var bara
unnið við parketlögn og parketslípun. Fljótlega varð eftirspurn eftir alhliða smíðavinnu meiri og
var því brugðist við með auknum mannskap.
Starfsmenn Parketlausna eru nú 61 talsins. Fyrirtækið veitir viðskiptavinum sínum bestu þjónustu
sem völ er á við alla smíðavinnu. Hvort sem um er að ræða stór eða smá verkefni finna starfmsnen Parketlausna hina réttu lausn og gera föst verðtilboð eða starfa í tímavinnu.
Orðspor fyrirtækisins er einstaklega gott og er það þekkt fyrir vönduð vinnubrögð, góðar og
hraðar lausnir. Mikil reynsla er hjá starfsmönnum Parketlausna hérlendis sem og erlendis.

PARKETLAUSNIR

S: 823 2234
parketlausnir@parketlausnir.is
www.parketlausnir.is

HTH - AEG - sAmsunG - b&o

WWW.ORMSSON.IS

Suðurlandsbraut 18 · 108 Reykjavík · Sími 414 3050

www.fjeldco.is

Bolholt 8 | 105 Reykjavík | Sími 570 5700
arkthing@arkthing.is | www.arkthing.is

Norðurhella 5 · 221 Hafnarfjörður · Sími: 565 3344
info@taeki.is · www.taeki.is

Þórunnartúni 2 · 105 Reykjavík
+354-570-5800
verkhonnun@verkhonnun.is

www.verkhonnun.is

Y

Saman vinnum við verkin

Einingaverksmiðjan ehf · Breiðhöfða 10 · 110 Reykjavík · Sími 414 8700 · www.ev.is

Contact us
Mannverk ehf.
Dugguvogur 2 – 104 Reykjavík
Tel.: 519-7100
Website: mannverk.is
E-mail: mannverk@mannverk.is

– A part of JS Danmark • Concept: JS Media Tools A/S • 150026 • www.jsdanmark.dk

Hafðu samband
Mannverk ehf.
Dugguvogur 2 - 104 Reykjavík
Sími: 519-7100
Vefsíða: mannverk.is
Netfang: mannverk@mannverk.is

