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Elegant marmari  
og sígildur sjarmi
Hjá Birgisson er hægt að fá undurfagrar marmaraflísar í takt við klassíska flísa-
liti sem gefa heimilinu einstaklega glæsilegt yfirbragð. Þar fást líka risastórar 
flísar í ómótstæðilegu úrvali sem uppfylla allar kröfur híbýlatískunnar nú.   ➛2

Stendur undir nafni



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@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Íslendingar sækja mikið í hlýja 
jarðliti eins og brúngrátt, en líka 
kalda, gráa tóna. Þegar við skoðum 

flísasölu síðustu ára eru gráir tónar 
þar allsráðandi, allt frá ljósgráu yfir í 
dökkgrátt,“ segir Heiðar Jóhannsson, 
viðskiptastjóri Birgisson, um flísa-
tískuna sem er í sífelldri þróun. 

Hann segir flísar í stærðunum 
30x60 cm og 60x60 cm vera vin-
sælastar.

„Flísar fara stöðugt stækkandi og 
gæðin eru alltaf að aukast. Það sem 
áður þótti mjög stór flís, í stærðinni 
60x60 cm, þykir alls ekki stórt í 
dag. Talsverð aukning hefur verið 
í enn stærri flísum, eins og 80x80 
cm og 60x120 cm, og við sjáum nú 
aukningu í enn stærri flísum á veggi, 
til að mynda 120x240 cm,“ upplýsir 
Heiðar.

Hann segir einnig færast í aukana 
að fólk velji sömu flísar á gólf og veggi 
í baðherbergjum.

„Að velja flísar í sama lit og sömu 
stærðar skapar oft afar fallega heild 
á baðherberginu,“ segir Heiðar sem 
er alltaf með puttana á púlsinum 
þegar kemur að nýjungum í flísum, 
en hægt er að skoða allt það nýjasta 
í glæsilegum sýningarsal Birgisson í 
Ármúla 8.

Marmari það heitasta í dag
Marmari er tímalaust og undur-
fagurt efni. Hjá Birgisson fæst mikið 
úrval marmaraflísa sem fáanlegar 
eru í öllum mögulegum stærðum.

„Marmaraflísar eru ekki einungis 
vinsælar á gólf og veggi heldur eru 
þær líka það heitasta í borðplötur, 
sófaborð og fleira. Mjög flott er að 
blanda saman köldum, gráum litum 
á gólfum við elegant marmaraflísar á 
veggi í baðherbergjum. Útkoman er 
einstaklega falleg,“ segir Heiðar sem 
þessa dagana er að taka upp þrjár 
týpur af marmaraflísum í stærðinni 
80x80 cm og á mjög góðu verði.

„Tæknin er orðin slík í flísafram-
leiðslu að fyrir aðra en fagmenn er 
nánast ómögulegt að sjá hvort um 
ekta marmara sé að ræða eða ekki. 
Marmaraflísar koma einstaklega 
vel út í þessari stærð en vitaskuld er 
ekkert mál að panta aðrar stærðir, 
hvort sem þær eru minni eða stærri,“ 
segir Heiðar.

Ásamt því að bjóða upp á flísar 

frá nokkrum af flottustu flísafram-
leiðendum heims hafa starfsmenn 
Birgisson mikla þekking og reynslu 
þegar kemur að vali flísa og er 
nánast alltaf hægt að finna lausn 
sem hentar hverjum og einum.

Flísalögn á baðherbergi
Hjá Birgisson er lögð rík áhersla á 
framúrskarandi þjónustu við við-
skiptavini. Í því felst fræðsla um 
vörur sem eru til sölu og öll fylgiefni 
sem nota þarf við flísalögn.

„Þegar kemur að flísalögn á bað-
herbergi er lykilatriði að öll undir-
vinna sé pottþétt og rakavörn þarf 
að vera 100 prósent til að ekki komi 
upp vatnsskemmdir síðar meir. Að 
okkar mati hefur mikilvægi þess að 
rakaverja öll votrými vel ekki verið 
nægilega vel brýnt fyrir fólki og þess 
vegna höfum við verið að kynna 
okkur þetta málefni vel í samstarfi 
við okkar birgja í Þýskalandi,“ 
upplýsir Heiðar og undirstrikar að 
sölumenn Birgisson geti veitt góð 
ráð og allar upplýsingar um vörur 
sem mælt er með þegar leggja á flísar 
í votrými.

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

Marmaraflísar eru það heitasta í gólfefnum og aðeins á valdi fagmanna að greina hvort um ekta marmara er að ræða.

Stórar flísar eru hæstmóðins nú og hafa náð nýjum hæðum í stærð og  lögun.

Flísarnar hjá Birgisson fást í mörgum stærðum og mismunandi útfærslum.

Möguleikarnir 
eru endalausir 
þegar kemur að 
flísum á gólf og 
veggi hjá Birgis-
son og hægt að 
skoða úrvalið og 
láta sig dreyma 
í glæsilegum 
sýningarsal í 
Ármúla 8.

Framhald af forsíðu ➛
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Margir hugsa sér gott til 
glóðarinnar nú þegar grill-
tíminn er runninn upp. 

Gott er að eiga skothelda uppskrift 
að kryddlegi sem gefur ljúffengt 
bragð og ilm. Þessi kryddlögur 
hentar best fyrir kjúkling en má 
líka nota á fisk. Lykilatriðið er að 
leyfa hráefninu að liggja í leginum 
í a.m.k. klukkustund svo það nái að 
draga í sig bragð og ilm.

3 hvítlauksrif
6 vorlaukar
1 rautt chili
Handfylli kóríander
Handfylli mynta
Safi úr 1 sítrónu
1 msk. ólífuolía
Salt og pipar
600 g kjúklingabringur

Setjið hvítlauk, vorlauk og chili í 
matvinnsluvél og látið maukast vel 
saman. Bætið kóríander og myntu 
saman við og látið grófhakkast 
saman. Bætið við safa úr sítrónu 
og loks ólífuolíu. Saltið og piprið 
að smekk. Skerið kjúklingabringur 
í hæfilega stóra bita. Setjið allt 
saman í skál og blandið kryddleg-
inum vel saman við kjúklinginn. 
Geymið í kæli í eina klst. Þræðið 
kjúklinginn á grillpinna. Grillið við 
háan hita í 5 mín. á hvorri hlið og 
snúið reglulega þar til kjúklingur-
inn er grillaður í gegn.

Kryddlögur sem 
klikkar ekki

Jóga getur hjálpað þér að 
grennast. Jóga eykur brennslu, 
gerir vöðvana sterka og breytir 

vaxtarlaginu. Þar fyrir utan hefur 
jóga mjög góð áhrif á andlegu hliðina, 
minnkar streitu og svefninn verður 
betri. Þeir sem stunda jóga segja að 
þótt æfingarnar virðist einfaldar séu 
þær öflugar fyrir líkama og sál.

Í jógatímum sem kallast power-
yoga er fólk að brenna 400-500 
kaloríum í tíma. Æfingarnar eru mjög 
góðar fyrir magavöðvana og margir 
uppgötva sér til ánægju að maginn 
verður flatari. Það eru góðar teygjur í 
jóga en með því að stunda þær finnur 
fólk fyrir því að líkaminn virðist 
lengri og grennri.

Eitt það besta við jógaæfingar er 
hversu róandi þær eru. Streituhorm-
ón líkamans vinnur mun betur og 
fólk finnur hvernig stressið hverfur, 
svefninn verður betri og aukaorka 
skapast. Kannski vita ekki allir að 
jógaæfingar hafa áhrif á meltinguna. 
Þær hafa þess vegna mjög góð áhrif á 
þarmaflóruna og útþaninn maga. Þá 
hafa jógaæfingar einnig áhrif á öndun 
og vellíðan. Síðast en ekki síst verður 
fólk vandlátara með hvað það setur 
ofan í sig þegar það stundar æfingar.

Margir góðir 
kostir jóga

Kryddleginn kjúklingur með asísku 
ívafi. NORDICPHOTOS/GETTY

Jóga getur gert margt gott fyrir 
líkamann. 

Kryddjurtir má rækta allt árið 
um kring innanhúss og geta 
þær verið til mikillar prýði í 

eldhúsinu, ekki síður en í elda-
mennskunni. Mælt er með að velja 
sólríkan stað fyrir kryddjurtir, 
eins og gluggasyllu og að passa að 
hafa hitastigið við stofuhita. Ef 
miðstöðvarofn er undir kryddhill-
unni, er mælt með að botninn á 
kryddpottunum liggi ekki beint í 
bleytu. Þá mætti setja bakka með 
leirkúlum eða vikri undir pottana. 

Mikilvægt er að vökva kryddjurtir 
rétt, en mælt er með að vökva vel 
og sjaldnar, frekar en oft og lítið. 
Á sólríkum dögum þarf að vökva 
oftar. Athuga þarf að ganga ekki 
of nærri plöntunni, þ.e. ekki taka 
of mikið magn í einu og einnig 
er gott að hvíla hana á milli, t.d. 
með því að hafa sömu tegundina 
í tveimur pottum og hvíla þær 
til skiptis. Jurtir sem fara vel í 
gluggasyllu eru til dæmis basilíka, 
oreganó, salvía og dill.

Góðgæti í glugga
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Kia Sportage EX 5/2017 ekinn 12 
þús km. 4x4 Sjálfskiptur. Diesel. 6 
ár eftir af ábyrgð. Eigum svarta og 
hvíta á lager. Verð 4.690.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Bátar

Bellybátur ,pumpa taska og sundfit 
Aðeins 24.900 kr Veiðiportið 
Grandagarði 3 552-9940

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur 
og klippingar ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 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

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Parketslípun og Málun www.
parketogmalun.is 25 ára reynsla. 
Parket og málarameistari að 
störfum. Maítilboð: 2900 kr fm. 
7728100

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

SMÁAUGLÝSINGAR  7 M I ÐV I KU DAG U R  1 6 .  M A Í  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði
Bjart snyrtilegt 350 m2 
iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. 
Stór vinnusalur, stórt eldhús, 
kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 
210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696-
7254 + 660-1060

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða smiði, múrara 
og vana menn við hellulagnir.

Uppl. sendist á eind@eind.is 
EIND EHF

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

SMIÐIR - VERKAMENN 
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

Tilkynningar

 Tilkynningar

Óska eftir 700 kr. framlagi 
skattgreiðanda á reikning 0130-

05-000825 kt. 2511582589 
fyrir kúabjöllu til að vekja 

yfirskattanefnd vegna lögtaka 
á bifreiðargjaldi. Merkist með 

bílnúmeri.

Auglýsing um skipulagstillögu  
í Ísafjarðarbæ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 3. maí  s.l. að 
auglýsa skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eftirfarandi 
tillögu að deiliskipulagi:

Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í Sæborg, 
Aðalvík, Hornströndum  

Jörðin er í Aðalvík, innan Hornstrandafriðlands og tilheyrir 
svæði F41 í Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020.  
Þar er gert ráð fyrir allt að þremur nýjum frístundahúsum 
á svæði F41 til viðbótar við þau sem þegar standa. Þessi 
deiliskipulagstillaga gerir ráð fyrir einu nýju frístundahúsi 
til viðbótar við þau tvö sem þegar standa á jörðinni.

Tillagan liggur frammi á skrifstofum Ísafjarðarbæjar, 
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, 2. hæð, frá 17. maí til  
28. júní 2018 og á heimasíðu sveitarfélagsins:  
www.isafjordur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu 
vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi  
30. júní 2018 annaðhvort á Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1, 
400 Ísafjörður eða á netfangið: axelov@isafjordur.is.
 

Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJARÐARBÆR

Bílstjóri - sumarafleysingar
Óskum eftir að ráða bílstjóra með meirapróf í sumar-

afleysingar á flutningaleiðinni Reykjavík - Hornafjörður.

Nánari upplýsingar í síma 893 5444 
hjá Birni Jónssyni rekstrarstjóra.

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Flatvagnar 
Ýmsar stærðir og gerðir. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð frá: 512.000 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

talen
bryn
Sími
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