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Heimilið í sparibúning
Híbýlin verða heillandi og hlýleg með glæsilegu harðparketi frá Birgisson. Þar 
verða flísarnar líka stærri og stærri og sóma sér nú einnig vel í borðplötum 
eldhús- og baðinnréttinga. Úrvalið er hvergi eins lokkandi og ríkulegt. ➛2

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað

GLAMOUR.IS

.is

Hlýlegt viðarparket setur sterkan svip á heimilið. Efnið á myndinni er olíuborið viðarparket frá Kährs af tegundinni Ydre.

Jólabjórinn kemur í Vín-
búðirnar í dag. Um 40 
tegundir verða í boði í ár 
og því úr nógu að velja. 
➛3



Birgisson er fjölskyldufyrirtæki 
með metnað og hefð fyrir 
glæsilegu vöruúrvali á góðu 

verði,“ segir Þórarinn Gunnar 
Birgisson, framkvæmdastjóri Birgis-
son ehf.

Þórarinn kom aftur inn í rekstur 
Birgisson í byrjun árs, þá nýfluttur 
heim með fjölskyldu sinni eftir að 
hafa búið í Danmörku um árabil.

„Við sérhæfum okkur í sölu 
gólfefna og hurða, og eins býður 
fyrirtækið upp á sérhæfðari vörur 
eins og borðplötur, kerfisloft og 
utanhússklæðningar. Allt þetta 
má skoða í glæsilegum sýningar-
sal okkar í Ármúla 8, sem var 
endurnýjaður fyrir skemmstu, með 
nýjum vörum og áherslum. Þá tók 
fyrirtækið einnig í notkun nýtt og 
betra lagerhúsnæði að Holtavegi 8 
um síðustu mánaðamót,“ upplýsir 
Þórarinn.

Sterk liðsheild og þjónusta
Verslunin Birgisson hefur verið 
starfrækt í Ármúla 8 frá árinu 1989 
og þar starfa átján starfsmenn.

„Nokkrir starfsmanna okkar hafa 
starfað hjá fyrirtækinu í yfir tuttugu 
ár og búa því yfir mikilli reynslu og 
þekkingu. Starfsfólkið er og verður 
alltaf mikilvægasta auðlind okkar 
og því kappkostum við að því líði 
vel, að það sé gott andrúmsloft á 
vinnustaðnum og að það sé gaman 
að mæta í vinnuna,“ segir Þórarinn.

Stór hluti af sterkri liðsheild 
Birgisson er áratuga langt samstarf 
við erlenda birgja.

„Þetta tvennt gerir það að verkum 
að við getum skilað því sem við 
státum okkur hvað mest af; úrvals 
vörum á góðu verði, háu þjónustu-
stigi og þekkingu til okkar við-
skiptavina,“ segir Þórarinn.

Harðparketið vinsælast
Birgisson býður upp á eitt mesta 
úrval landsins í harðparketi, frá 
einum stærsta framleiðanda í 
Evrópu, Swiss Krono, sem hefur 
reynst vel og er á mjög góðu verði.

„Við bjóðum upp planka í gæða-
flokki AC4 (8mm), upp í AC5++ 
(14mm), og eru lengstu borðin allt 
að 2,78 m á lengd. Gráleitir tónar 
hafa verið hvað vinsælastir, í takt 
við hefðbundnari hvíttaða tóna,“ 
segir Þórarinn.

Tískan fer í hringi
Í hefðbundnu parketi segir Þórarinn 

að gildi það sama og í harðparketi.
„Nema hvað við finnum nú fyrir 

aukinni eftirspurn eftir klassískari 
efnum. Það má nefna Herringbone-
mynstrið og Chevron-mynstrið, 
sem er að verða vinsælt aftur. Við 
finnum líka fyrir aukinni eftir-
spurn í þriggja stafa parket, sem við 
bjóðum upp á frá sænska fram-
leiðandanum Kährs; lakkað með 
últra-möttu lakki, burstaðri áferð og 
í fjórum nýjum litum.“

Flísarnar verða  
stærri og stærri
Í flísum keppa framleiðendur sín 
á milli um hver getur framleitt 
stærstu flísarnar.

„Við bjóðum meðal annars upp á 
flísar frá ítalska framleiðandanum 
Florim, í stærðum allt að 160x320 
mm. Í litavali gildir það sama og í 
parketinu, það eru gráleitir tónar, 
en það sem er nýtt og æ meira í móð 
eru flísar í marmara- og terrazzo-
útliti,“ segir Þórarinn.

Nýir möguleikar  
í borðplötum
Í takt við stærri flísar er nú einnig 
hægt að nota flísarnar sem efnivið í 
borðplötur sem sóma sér glæsilega í 
eldhúsum og baðherbergjum.

„Þessar flísar eru fáanlegar í 
þremur þykktum: 6 mm, 12 mm 
og 20 mm. Þetta er vörulína sem 
við munum einbeita okkur að á 
næsta ári og er verðið langt undir 
því sem þekkist í hefðbundnum 
borðplötum úr náttúrusteini,“ segir 
Þórarinn.

Birgisson er í Ármúla 8. Sími 516 
0600. Sjá nánar á birgisson.is

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, 
s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, 
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, 
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Þórarinn Gunnar Birgisson er 
framkvæmdastjóri Birgisson.

Mattlakkaðir eikarplankar eru alltaf sígildir.

Framhald af forsíðu ➛

Marmaramunstur í stórum flísum er hátískan í dag.

Mikil sala hefur verið í stórum grátóna harðparketplönkum.

Ekta skandinavískt heimili með hvíttónaðri eik.
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Íslenskur jólabjór 
hefur fengist hér á 

landi frá árinu 1990 og 
stöðugt eykst framboð og 
bragðtegundum fjölgar. 

Íslenskur jólabjór hefur lengi 
verið vinsæll en segja má að saga 
íslensks jólabjórs sé samofin 

sögu Víking brugghúss. Árið 1990 
var tekin ákvörðun um að Víking 
kæmi með jólabjór á markað í 
fyrsta skipti. Það var einungis ári 
eftir að bjórinn var leyfður aftur á 
Íslandi og Íslendingar ekki vanir 
að drekka annað en ljósan lager. 

Víking jólabjórinn þótti á þessum 
tíma nokkuð framandi en hann er 
með skemmtilegt bragð af kara-
mellu og súkkulaði. Bjórinn var þó 
ekki lengi að vinna sig inn í huga og 
hjörtu landsmanna og er langmest 
seldi íslenski jólabjórinn.

Víking brugghús hefur frá upp-
hafi haft það að leiðarljósi að vera 
leiðandi í bjórframleiðslu á Íslandi. 
„Við erum sífellt að gera tilraunir 
með ný hráefni og brugga alls kyns 
craft-bjóra. Við viljum að næsti 
Víking bjór sem þú drekkur sé jafn-
góður, ef ekki betri, en sá sem þú 
drakkst síðast og þess vegna erum 
við alltaf að leika okkur með ný hrá-
efni, gera tilraunir og prófa okkur 
áfram,“ segir Hilmar Geirsson, vöru-
merkjastjóri Víking brugghúss.

Víking brugghús byrjaði nýlega 
að brugga í Ægisgarði en þar er 
lítið brugghúsið sem kannski ekki 
margir vita af. „Þetta brugghús er 
mun minna en brugghúsið okkar 
á Akureyri og þess vegna er aðeins 
auðveldara fyrir bruggarana að 
leika sér með hráefnið. Við brugg-
uðum einmitt sérstakan bjór fyrir 
Airwaves í brugghúsinu í Ægis-
garði sem fékk nafnið 1999 með 
skírskotun í fyrsta árið sem hátíðin 
var haldin. Þarna þróuðum við líka 
nýja jólabjórinn okkar „Bara kíló 
pipar“ sem er piparkökuporter með 
jólalegum keim af kanil og engifer. 
Við erum að koma með nýja línu 
af bjór á markað en það eru bjórar 
sem koma úr „tilraunaeldhúsinu“ 
okkar. Það eru yfirleitt bjórar sem 

koma í litlu upplagi og fá litla 
dreifingu, stundum fara þeir ekki 
einu sinni í Vínbúðina.“

Víking brugghús bruggar líka 
Thule jólabjórinn sem kom á 
markað árið 2013. „Thule jólabjór-
inn kom inn með hvelli og er líklega 
skemmtilegasti jólabjórinn. Hann 
hefur verið næstmest seldi íslenski 
jólabjórinn á eftir Víking en hann 
er einstaklega jólalegur millidökkur 
lager en í bragðinu af honum má 
finna karamellu, súkkulaði og vel af 
lakkrís,“ segir Hilmar

Víking brugghús verður með 
sex tegundir af jólabjór í ár, en auk 
hinna fyrrnefndu verða það Víking 
Yule Bock og, í samstarfi við Einstök 
brugghús, Einstök Doppelbock og 
Einstök Winter Ale.

„Fólki finnst mjög skemmti-
legt að smakka jólabjórana og við 
bíðum alltaf spennt eftir við-
brögðum við þeim. Við breyttum 
til dæmis Víking Yule Bock aðeins 
í ár, settum meira af anís í hann og 
minnkuðum vanillubragðið svo að 
fólk finnur aðeins meira lakkrís-
bragð af honum í ár.“

Nýtt og ferskt bragð í 
íslenskum jólabjór

Það er mikill spenningur þegar jólabjórinn kemur á markað. Hér eru Hilmar Geirsson, vörumerkjastjóri Víking brugghúss, og Ólafur S.K. Þorvaldz, bruggari í Ægisgarði, í jólaskapi. 

Jólabjórinn er til í margvíslegum bragðtegundum fyrir þessi jól.

Margir bíða ef-
laust spenntir 
eftir að jólabjór-
inn komi í Vín-
búðir í dag. Um 
40 tegundir verða 
í boði og því úr 
nógu að velja. Í 
fyrra seldust tæp-
lega 800 þúsund 
lítrar af jólabjór 
en salan eykst á 
hverju ári enda 
alltaf nýjar bragð-
tegundir í boði.
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Bílar 
Farartæki

7 MANNA - 2.270Þ.!!!
Dísel - Chevrolet Captiva, 7 MANNA, 
Árgerð 2014, ekinn 129þ.km. Dísel, 
sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ AÐEINS 
2.270þ.!!! Rnr.246904. Til sýnis og 
sölu á Bílalíf, Kletthálsi. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

100% LÁN MÖGULEIKI
TOYOTA YARIS SOL SJÁLFSKIPTUR 
1300 VÉL. Árgerð 2008, Ekinn 
aðeins 106 þ.km, Verð 990 þ. 100% 
lán möguleiki ! Sjá raðnr.111673 á 
bilagalleri.is

100% LÁN MÖGULEIKI
Subaru Legacy Station Cross Wagon 
4x4. Árgerð 2007, Í góður ástandi, 
ekinn 252 þ.km, Sjálfskiptur. Verð 
790 þ. 100% lán möguleiki Sjá 
Raðnr.111823. á bilagalleri.is

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

LEXUS NX300h Luxury Hybrid. 
2015, ekinn 24 Þ.KM, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur. Verð 
7.950.000. Rnr.991161. Betra verð kr. 
6.990.000.-

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

TOYOTA COROLLA ÚTSALA
Nýr 2017 Active Diesel. Álfelgur. 
Bakkmyndavél. Leiðsögubúnaður 
ofl lúxus. Á aðeins 2.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

MMC Outlander instyle phev + 4x4. 
Árgerð 2017, ekinn 2 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 4.990.000. Ásett verð 
5.290.000. Einn með öllu.  Rnr.116038.

SKODA Kodiaq 4x4 ambition. 
Árgerð 2017, Nýr bíll, dísel, sjálfskiptur
7 gírar. TILBOÐ 5.890.000. 
Ásett verð 6.350.000 Rnr.116026.

SUZUKI Swift 4x4. 
Árgerð 2015, ekinn 96 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. TILBOÐ 1.390.000.
Ásett verð 1.550.000 Rnr.212611.

SKODA Octavia 4x4. 
Árgerð 2015, ekinn 99 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. TILBOÐ 2.550.000.
Ásett verð 3.190.000 Rnr.212677.

VOLVO S80 awd v8. 
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 2.490.000.
1 með öllu Rnr.212701.

SKODA Superb 4wd. 
Árgerð 2015, ekinn 75 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 3.690.000.
Ásett verð 4.290.000 Rnr.115944.

SUBARU Forester premium. 
Árgerð 2014, ekinn 64 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.980.000. Mjög fallegur 
og vel með farinn Rnr.212694.

DACIA Duster. 
Árgerð 2016, ekinn 60 Þ.KM, dísel, 
6 gírar.TILBOÐ 2.190.000.
Ásett verð 2.490.000 Rnr.116049.

KIA Sportage. 
Árgerð 2016, ekinn 69 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.790.000. 
Rnr.340813.

TOYOTA Rav4 x. 
Árgerð 2012, ekinn 109 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.490.000. 
Rnr.219217.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. 
Árgerð 2016, ekinn 60 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 7.190.000.
Ásett verð 7.890.000 Rnr.212587.

TOYOTA Land cruiser 120 gx. 
Árgerð 2005, ekinn 210 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. TILBOÐ 2.150.000.
Ásett verð 2.490.000 Rnr.212698.

LAND ROVER Discovery 4 hse. 
Árgerð 2013, ekinn 79 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 8.790.000.
Stærri vélin Rnr.212699.

4x4 bílar - góðir í vetur!
TILBOÐ 

4.990.000
TILBOÐ 

5.890.000
TILBOÐ 

1.390.000
TILBOÐ 

2.550.000

TILBOÐ 

3.690.000
TILBOÐ 

2.190.000

TILBOÐ 

7.1
90.000

TILBOÐ 

2.150.000

Bíla�ármögnun Landsbankans

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar




