
KYNNINGARBLAÐ

Karlmennska og staðl-
aðar hugmyndir eru við-
fangsefni hönnuðarins 
Neil Patrick Grotzinger. 
Nýjasta herralína hans er 
þar engin undantekning.
 ➛4
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Hér klæðist Gunnar Ingi buxum og frakka úr Zöru og Yeezy Boost 350 Blue Tint skóm úr Húrra Reykjavík. Hliðartaskan er frá Gucci. MYND/ANTON BRINK

Í leit að nýjum 
ævintýrum
Skórnir skipta Gunnar Inga 
Harðarson miklu máli þegar 
kemur að útlitinu.  ➛2

SMÁRALIND

 

ENN MEIRI LÆKKUN!

ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR Á 

50-60% AFSLÆTTI

HAUST-
VÖRURNAR
ERU KOMNAR



Tískuáhuginn hefur lengi verið 
til staðar hjá Gunnari Inga 
Harðarsyni körfuboltamanni 

og þá sérstaklega áhuginn á skóm, 
sem með árunum hafa orðið sífellt 
mikilvægari og stærri hluti af heild-
arútlitinu hjá honum. „Mér finnst 
ungir karlmenn vera meira með-
vitaðir um það í hverju þeir eru 
og hvaðan fötin koma. Samfélags-
miðlar og aukinn áhugi á tísku yfir 
höfuð hefur aukist og hefur bara 
jákvæð áhrif. Síðan finnst mér hinn 
svokallaði „shoe game“ hérlendis 
hafa þróast gríðarlega vel, þú sérð 
varla unga karlmenn illa skóaða 
lengur.“

Hann lýsir fatastíl sínum sem 
fjölbreyttum og þægilegum. „Ég 
geng mikið í íþróttafötum, sér-
staklega yfir körfuboltatímabilið, 
þar sem ég eyði mestum tíma í 
íþróttahúsinu. Hins vegar finnst 
mér fátt skemmtilegra en að klæða 
mig upp á með fínum skyrtum og 
jakkafötum.“

Innblástur kemur víða
Gunnar Ingi er 21 árs, fæddur 
og uppalinn í Reykjavík og bý í 
Laugardalnum. „Ég kom heim úr 
háskólanámi frá Bandaríkjunum 
fyrr í vetur og starfaði eftir heim-
komuna sem stuðningsfulltrúi í 
Grandaskóla ásamt því að spila 
körfubolta fyrir Val. Helstu áhuga-
mál mín eru íþróttir, skór, tónlist 
og ferðalög þar sem ég er alltaf að 
leita að nýjum ævintýrum.“

Hann segist ekki eiga sér neinar 
sérstakar tískufyrirmyndir þótt 
hann sæki vissulega innblástur 
frá hinum og þessum á samfélags-
miðlunum. „Ég fylgist með nýjum 
straumum úr tískuheiminum og 
bara hvað er heitt hverju sinni. Svo 
hefur Davíð Einarsson í Herra-
garðinum verið mjög duglegur að 
aðstoða mig við rétt val á fötum.“

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Ég hef alltaf verið mjög hrifinn af 

svörtu, gráu og hvítu en mér finnst 
líka mjög gaman að poppa „lúkkið“ 
aðeins upp með einhverri rosalega 
bjartri flík.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Í Herragarðinum og Húrra 

Reykjavík hér heima en ég reyni að 
kaupa íþróttaföt eingöngu í Banda-
ríkjunum. Síðan pantar maður af 
og til eitthvað af netinu og þá er 
það voða misjafnt hvaðan.

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Það koma flíkur upp í hugann 
sem ég myndi alls ekki kaupa núna 
í dag en voru á þeim tíma kannski 
mjög svalar.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn þá?

Ég á Jordan 4 skó sem verða alltaf 
klassískir og ég hef átt þá í langan 
tíma.

Áttu þér eina uppáhaldsflík?
Uppáhaldsflíkin mín er Dranga-

jökull-úlpan frá 66°Norður og 
miðað við veðrið núna kemur hún 
sér einkar vel allt árið.

Bestu og verstu fatakaupin?
Ég hugsa að bestu kaup mín hafi 

verið Sand-frakki sem ég keypti í 
Herragarðinum. Hann er geggjaður 
og passar við svo margt. Flestar 
flíkur sem renna aldrei úr tísku eru 
yfirleitt bestu kaupin. Mín verstu 
kaup eru örugglega einhverjir 
jakkar sem hafa verið pantaðir á 
netinu og hafa verið lítið sem ekk-
ert notaðir.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Það held ég ekki. Tíska er orðinn 
svo stór hluti af samfélagi okkar 
í dag að ég held að margir séu 
duglegir að kaupa sér nýjar flottar 
flíkur.

Notar þú fylgihluti?
Voðalega lítið. Ég nota þó yfirleitt 

alltaf úr og sólgleraugu þegar við á. 
Síðan á ég eina mjög fína hliðar-
tösku sem ég nota stundum.

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 Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Buxurnar eru frá 66°Norður. Peysan er Nike Tech Fleece og skórnir Nike Epic React. MYNDIR/ANTON BRINK

Hér klæðist Gunnar Ingi Libertine-buxum sem hann keypti í Húrra Reykjavík. 
Stenströms-skyrtuna og Sand-frakkann keypti hann í Herragarðinum. 

Hins vegar finnst 
mér fátt skemmti-

legra en að klæða mig 
upp á með fínum skyrt-
um og jakkafötum.

Framhald af forsíðu ➛

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

ÚTASLAN Í FULLUM GANGI

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

Við erum á Facebook

Str. 36-52 

FLOTT ÚTSALA 

af

Buxum
Kjólum
Toppum
Bolum
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Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

MEIRI VERÐLÆKKUN
40-60% afsláttur

Dranella útivistarjakki 
verð 25.980
nú 12.998

Dranella kjóll 
verð 16.980
nú 10.188

Mos Mosh gallabuxur 
verð 22.980
nú 13.788

Dranella kjóll 
verð 11.980
nú 7.188

Dranella blússa 
verð 10.980
nú 6.588

Dranella buxur
verð 16.980
nú 10.188

Einnig til í ljósbláu



Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Bandaríski fatahönnuðurinn 
og myndlistarmaðurinn Neil 
Patrick Grotzinger sýndi nýj-

ustu herralínu sína á tískuvikunni 
í New York. Í hönnun sinni veltir 
Grotzinger gjarnan upp spurn-
ingum um hvað það þýðir að líta 
út eða haga sér eins og karlmaður. 
Staðlaðar hugmyndir um karl-
mennsku hafi litað hversdagslífið 
þar sem hann ólst upp, í úthverfi 

í miðríkjum Bandaríkjanna og 
í vinnu sinni brýtur hann niður 
þær hugmyndir. Sjálfur lýsir hann 
hönnun sinni sem „masculine 
effeminacy“ sem gæti útlagst sem 
„karlmannlegur kvenleiki“.

Grotzinger lauk námi í fata-
hönnun 2014 frá Pratt. Að námi 
loknu starfaði hann hjá Marc 
Jacobs, Prabal Gurung og Diane 
Von Furstenberg, aðallega við 
perlusaum og útsaum í kvenfatnað 
og textílhandverk. Hann velti fyrir 
sér af hverju slíkt handverk var 
lítið notað í hönnun herrafatnaðar 
og ákvað að setja á laggirnar eigið 
merki, NIHL. 

Brýtur niður  
              staðlaðar  
     hugmyndir

Hönnuðurinn Neil Patrick Grotzinger 
heilsar hér upp á áhorfendur.  
MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Grotzinger vann m.a. hjá Marc  Jac-
obs og Diane Von Furstenberg áður 
en hann setti eigið merki á laggirnar.

Perlur og útsaumur sjást sjaldan í 
herrafatnaði að mati Grotzinger sem 
vill nýta sér handverkið í hönnun.

Grotzinger lýsir gjarnan eigin hönn-
un sem „masculine effeminacy“.

Grotzinger leikur sér með fyrirfram-
gefnar hugmyndir um karlmennsku.

Nánar má skoða fatnað Grotzingers 
á vefsíðunni nihl.squarespace.com.

Karlmennska og 
staðlaðar hug-
myndir um hana 
eru viðfangsefni 
hönnuðarins Neil 
Patrick Grotzinger. 
Nýjasta herralína 
hans er þar engin 
undantekning.

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.

Verð 8.900 kr.
- str. 36 - 46

r.

Flottir toppar

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

ÚTASLAN Í FULLUM GANGI

30-70% afsláttur 
af öllum útsöluvörum
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

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

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

 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

 Húsaviðhald

Fasteignir

Verð:

Vel staðsett 36,1fm sumarhús á 2000fm eignalóð. 

Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  
Húsið þarfnast viðhalds. Lóðin er gróinn með fallegum trjám.  
Verönd er fram með austur, suður og vestur hlið hússins. 
Rafmagn og vatn er tengt í bústaðinn.  
Bústaðurinn er vel staðsettur í göngufæri við Þingvallavatn og er hverfið 
lokað af með rafmagnshliði. Allt innbú fylgir húsinu.

Þingvellir

9,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali í síma : 780-2700 
eða á helgi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

20 feta húsgámur,klæddur og 
einangraður,gluggalaus ein hurð,3ja 
fasa rafmagn. Verð 700 þús. 
Uppl.896-5447

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

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

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði óskast

EINBÝLI / HÆÐ / RAÐHÚS Í 
110 RVK 

EÐA NÁGRENNI ÓSKAST
Hjón með 3 börn óska eftir 
einbýli, raðhúsi, eða hæð í 

110 RVK eða nágrenni. Aðeins 
langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. 

Nánari upplýsingar sendist á:

sendtohelgi@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
����������	
�����������������

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

��������	
�����������������

����������	
���������������������������������	������	����
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

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

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

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 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Þjónusta

���������	�
�������������


mest lesna dagblað landsins.

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 
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Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

Langamýri 23, Garðabæ 
Opið hús fimmtudaginn 12. júlí milli kl  17:00-17:30

Glæsilegt og vandað einlyft einbýlishús á góðum stað í Garðabæ. Eignin er skráð 186,6 fm að stærð, 
skv fmr auk þess er 20 fm sólskáli sem hefur verið samþykktur af byggingarfulltrúa, en hann er ekki 
inn í fermetrafjölda eignarinnar. Bílskúrinn sem í dag er innréttaður sem snyrtileg stúdíóíbúð með  
svefnlofti. Húsið er í alla staði glæsilegt og í góðu ásigkomulagi.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS Í D
AG 

KL.17:00-17:30

Verð 99,9 millj.

Kennari í ljósmyndun

Tækniskólinn leitar að kennara í ljósmyndun. 

Upplýsingar gefur Kristín Þóra skólastjóri 
Upplýsingatækniskólans í ktk@tskoli.is.

Umsóknarfrestur er til 15. júlí nk.

Fasteignir

Atvinna

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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