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Um Grástein

Eigandi Grásteins er Þorkell Einarsson sem útskrifaðist sem skrúðgarðyrkjumeistari árið 1987 frá 
Garðyrkjuskóla ríkisins. Frá árinu 1997 hefur verið vaxandi áhersla á steinsmíði og framleiðslu á vörum 
og einingum úr íslensku nátturugrjóti til nota í umhverfi húsa/gatna. Samhliða steinsmiðjunni er rekin 
verktakadeild sem tekur að sér stór sem smá verkefni á sviði skrúðgarðyrkju og yfirborðsfrágangs. Hjá 
Grásteini starfa að jafnaði 7-12 manns allt árið með 5 ára starfsreynslu að lágmarki. Þrír skrúðgarðyrkju-
menn eru í hópnum og einn byggingafræðingur. Hæfni þessara manna hafa gert Grásteini kleift að taka 
að sér afar fjölbreytt verkefni í gegnum tíðina og eignast stóran hóp viðskiptavina í leiðinni.

Innkeyrsla unnin af starfsmönnum Grásteins úr hráefni unnið í 
steinsmiðju Grásteins

Grásteinn ehf. Steinsmiðja og skrúðgarðyrkjuverktakar www.grasteinn.is

Hleðsla, þrep og hellulögn unnið af starfsmönnum Grástein út hráefni frá
steinsmiðju Grásteins
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Steinsmiðja

Steinsmiðjur og verktakadeild Grásteins eru staðsettar á Stórhöfða og Viðarhöfða í Reykjavík. Best er að 
hafa samband í gegnum tölvupóst eða síma. Fyrirtækið hefur í áranna rás unnið fyrir stóran hóp viðskip-
tavina auk þess sem það eykst sífellt að til okkar leita hönnuðir og arkitektar með úrlausnarefni. 

Steinn á leið í sögun. Starfsmaður í sérframleiðslu.
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Grásteinn

Metnaður Grásteins ehf liggur í að skila góðu verki og einnig að auka á fjölbreytni hluta/efnis úr íslensku 
grjóti á viðráðanlegu verði. Smá saman hefur Grásteinn veriða að auka véla- og tækjakost fyrirtækisins 
auk þess sem reynsla og þekking starfsmanna fer sífellt vaxandi. Að undanförnu hafa verið gerðar ýmsar 
prófanir á vörum og verða þær upplýsingar aðgengilegar á heimasíðu okkar í framtíðinni. 
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Hellulögn og stikklur. Verk unnið af starfmönnum Grásteins. 
Hráefni frá steinsmiðju Grásteins.

Hleðsla og gras unnið af Grástein en timburverk af Nýmót.
Efni í hleðslu er unnið í steinsmiðju Grásteins.
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Kúnnar

Eftirtaldir aðilar hafa verið traustir kúnnar Grásteins í gegnum tíðina.

  - Minjavernd ehf
  - Ístak hf
  - Eykt ehf
  - ÍAV ehf
  - Spöng ehf
  - Nýmót
  - Reykjavíkurborg
  - Kópavogur
  - Garðabær
  - Hafnarfjörður
  - Mosfellsbær
  - Seltjarnarnes
              - Landslagsarkitektar
               - Skrúðgarðyrkjumeistarar
              - Arkitektar
                - Auk fjölda einstaklinga og félagasamtaka
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