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● GOTT VEÐUR Í JÓLAPAKKANN  Á frostköldum desember-
kvöldum reikar hugurinn oft til heitari landa. Í ár er útlit fyrir hvít jól um 
allt land og því væri ekki leiðinlegt að fá gott veður í jólagjöf. Slíkri gjöf 
þyrfti þó að huga að með fyrirvara og leggja fyrir nokkrar krónur, því far-
miði á suðlægar slóðir kostar sitt. Þá þyrfti einnig að gista á þokkalega 
góðum stað. Tólf dagar eru nú til jóla og því stuttur tími til að safna fyrir 
ferð, en þá má bara hugsa til næstu jóla.

Gjöfin handa elskunni er komin í hús og hægt að varpa 
öndinni léttar! Henni er síðan skutlað í gjafapoka eða nurlað 
inn í snjókarlajólapappír með stjörnum korter í jól … eða 
hvað? Þó að það sé eflaust krúttlegt að fá krumpaðan pakka 
með allt of miklu límbandi hlýnar flestum um hjartað við að 
fá pakka í fallegum umbúðum sem nostrað hefur verið við. 
Vitanlega er hægt að kaupa þá þjónustu í verslunum en með 
því að föndra upp á eigin spýtur verður gjöfin persónulegri og 
meiri líkur á að hún hitti í hjartastað.

Umbúðirnar 
skipta máli

Þessi brúni klassíski klikkar seint. Einfaldleikinn gerir það að verkum að persónulegt 
handbragð fær hvað best notið sín og er hægt að skreyta hann með teikningum, 
límmiðum, lifandi blómum og blúndum svo dæmi séu nefnd. Við hann er fallegast að 
nota snæri upp á gamla mátann.

Þessi er nú sætur! 
Kaupið nokkrar 
jólakúlur og festið 

á pakkann. Toppið 
með englahári!

Það er eitt-
hvað freistandi við 

dinglandi skraut utan 
á pakkanum. Lítið hjarta 

breytir öllu.

Flestum hlýnar um hjartað við að fá pakka 
í fallegum umbúðum sem nostrað hefur 
verið við.

Ekki má gleyma merkimiðanum eða kortinu sem fylgir. Þar er hægt að 
koma kærleikanum í orð.

Karamellu-
pakkningin er 
sígild. Hér er papp-
írsvalið vandað og 
þá þarf ekki mikið 
meira til.



Acqua Di Gioia 

er frísklegur og nautnafullur viðar- 

og sítrusilmur frá Giorgio Armani. 

Ilmur gleðinnar.

Gjafaaskja með Edp. 30 ml ilmi og 

75 ml. Body lotion.

Algengt verð 6.980 kr.

Code 

Code er dularfullur og tælandi ilmur 

frá Giorgio Armani. 

Klassískur og fágaður ilmur eins og 

Giorgio Armani er þekktur fyrir.

Gjafaaskja með Edp. 30 ml. ilmi 

og 75 ml. body lotion.

Algengt verð 7.980 kr.

IDOLE d´Armani 

dömuilmurinn frá Giorgio Armani 

er blómailmur með ívafi ríkra krydd-

tóna. Einfaldur og stílhreinn eins 

og önnur hönnun Giorgio Armani.

Gjafaaskja með Edp. 50 ml., 

Body lotin 75 ml. og GA kvöldtösku.

Algengt verð 7.980 kr.

Gjafaaskja með Edp 30 ml ilmi og 

75 ml. Body lotion.

Algengt verð 5.960 kr.

AÐEINS ÞAÐ BESTA
FYRIR HANA



www.bluelagoon.is www. hreyfing.is www.bluelagoonspa.is

Gefðu ávísun á vellíðan og betri heilsu
 hjá Bláa Lóninu, Hreyfingu og Blue Lagoon Spa

13. DESEMBER 2011  ÞRIÐJUDAGUR4 ● fréttablaðið ● jólagjöfi n hennar

Stjörnurnar í Hollywood fá jólagjafir eins og við 
hin og þær eru yfirleitt ekki neitt glingur. Um jólin 
í fyrra virtust eiginmenn og elskhugar stjarnanna 
keppast við að slá hver annan út í dýrum gjöfum. 
Það eru engir náttkjólar eða iPadar undir jóla-
trénu hjá þeim Victoriu Beckham, Siennu Miller og 
Mariuh Carey, hvað þá hjá Paris Hilton.

David Beckham gaf Victoriu konu sinni Hermés-
tösku sem kostaði litla 129.000 dali. Taskan var sér-
staklega búin til fyrir snobbkryddið og skreytt með 
hundruðum demanta. 

Eiginmaður Mariuh Carey, Nick Cannon, gaf 
henni Rolls-Royce Phantom með einkanúmerinu 
„mommyMC“, en í fyrra eignuðust þau 
hjónakornin tvíburana Moroccan og Monroe.

Þrátt fyrir að á ýmsu hafi gengið í sam-
bandi þeirra Jude Law og Siennu Miller 
gerði kappinn sér lítið fyrir og keypti 
handa henni demantshring með saf-
írum og faldi hann í nýuppgerðum 
klassískum flygli. Hringurinn kostaði 
200.000 dali en ekki fylgir sögunni hvað 
flygillinn kostaði.

Paris Hilton þarf engan kærasta eða 
eiginmann til að gleðja sig um jólin. 
Hún keypti eitt stykki Bentley Cont-
inental GT í jólagjöf handa sjálfri sér. Sér-
pantaðan bleikan bíl með demantsskreyttu 
mælaborði. Hún sló öllum strákunum við 
og greiddi heila 285.000 dali fyrir gripinn.

Demantar ennþá 
bestu vinirnir 
Jólin 2010 tóku eiginmenn og elskhugar í Hollywood gjafaskyldur sínar hátíðlega 
og hrúguðu demöntum og lúxusbílum yfir ástkonur sínar og eiginkonur. 

Paris Hilton splæsti á sig nýjum Bentley í jólagjöf og Mariah Carey fékk Rolls-Royce. 
Sienna Miller fékk demantshring frá vandræðagripnum Jude Law.

Snobb-
kryddið fékk 

sérhannaða 
Birkin-tösku. 
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Kynning - AUGLÝSING

Heilnæmt nudd besta jólagjöfin
Hjónin Margrét Sæberg nuddari og Guðmundur Hallbergsson kynntust þýska Maxiwell-nuddpúðanum fyrir fimm árum. Þau féllu strax fyrir 
einstakri virkni púðans og stofnuðu í framhaldinu fyrirtækið Logy ehf., sem fer með einkaumboð á sölu nuddpúðans á Íslandi og í Færeyjum.

Ég kynntist púðunum þegar 
ég var í starfsnámi í iðju-
þjálfun á endurhæfingar-

deild í Danmörku. Ég féll alger-
lega fyrir virkni púðans og varð 
mér úti um einkaumboð á Íslandi 
og í Færeyjum. Þetta eru fimmtu 
jólin sem við kynnum púðann í 
Kringlunni,“ segir Margrét Sæ-
berg nuddari, þar sem hún býður 
viðskiptavinum Kringlunnar að 
prófa Maxiwell III nuddpúðann 
eftir lýjandi innkaupaferð.

Hún segir púðann koma fólki 
á óvart. „Það sem aðgreinir Max-
iwell III frá öðrum nuddpúðum 
er að inni í honum er svokallaður 
jaðisteinn sem mótaður er í kúlur. 
Steinninn leiðir hitann djúpt inn 
í vöðvann og nuddið verður mun 
dýpra en í öðrum nuddpúðum,“ 
segir Margrét.

Tvær stillingar eru á nuddinu í 
púðanum og tvær hraðastilling-
ar. Þá er ýmist hægt að hafa hita 
og nudd saman eða ekki. Púð-
inn er 12 volt og er til dæmis hægt 
að stinga honum í samband við 
sígarettukveikjara í bíl. Þá er ör-
yggisstýring á púðanum svo hann 
slekkur sjálfkrafa á sér eftir 15 
mínútur. Tveggja ára ábyrgð er 
á púðanum sem hannaður er í 
Þýskalandi. 

„Þeir sem fjárfesta í nuddp-
úðanum eru að láta sig heilsu 
sína varða,“ segir Margrét. „Karl-
menn kaupa púðann mjög gjarn-
an handa konunni sinni í jólagjöf 
en það geta í rauninni allir í fjöl-
skyldunni notað púðann. Hvað 
er betra en að horfa á þann sem 
maður elskar sitja með heitt kakó 
og nudd á aðfangadagskvöld? 
Þetta er besta jólagjöfin.“ 

Hægt er að nota Maxiwell III 
á allan líkamann. Margrét út-
skýrir að púðinn nýtist vel gegn 
fótapirringi, gigt og jafnvel 
mígreni. 

„Ég veit til þess að púðinn 
hefur hjálpað fólki með mí-
greni og fólki sem lent hefur í 
aftanákeyrslu þar sem höfuð-
ið kastast aftur og fram. Sjálf 
er ég flogaveik og púðinn hefur 

alveg bjargað mér því vöðvarnir 
stífna mikið upp í flogaköst-
um. Fólk með gigt í höndum 
getur lagt hendurnar á púðann 
og fengið bæði hitann og hreyf-
inguna í liðina. Undir iljarnar 
fæst gott svæðanudd og einnig er 
gott að setja púðann undir kálf-
ana og fá sogæðanudd á þreytta 
vöðva. Margir sjúkraþjálfarar 
hafa einnig keypt púðann og 

nota í meðferðum hjá sér,“ segir 
Margrét.

Hugulsamir eiginmenn eru 
þó ekki þeir einu sem kaupa 
nuddpúðann. Margrét og Guð-
mundur ferðast um allt land og 
kynna púðann, meðal annars á 
vinnustöðum, en Margrét segir 
atvinnurekendur fjárfesta í for-
vörnum með því að kaupa púð-
ann fyrir starfsfólk. „Starfsfólk 

þarf þá síður til sjúkraþjálfara 
eða í nudd vegna vöðvabólgu.“ 

Hægt er að panta kynningar 
heim og í fyrirtæki í síma 661 
2580 og er frí heimsending á 
púðanum á höfuðborgarsvæð-
inu. Púðinn kostar 43.000 krón-
ur en er á sérstöku jólatilboði í 
desember, 34.900 krónur. Nán-
ari upplýsingar er að finna á 
heimasíðunni www.logy.is.

Margrét Sæberg nuddari segir Maxiwell III púðann koma fólki á óvart. Hægt er að prófa hann á 1. hæð í Kringlunni í desember og er hann á jólatilboði á 34.900 krónur. MYND/STEFÁN

Ilmkerti, mjúkir inniskór og 
krem eru tilvaldar gjafir fyrir 
konur sem vilja láta dekra við 
sig.

Karlar þurfa ekki að hafa áhyggj-
ur af því að finna jólagjöf handa 
sinni heittelskuðu enda eru konur 
svo margslungnar að margt 
kemur til greina, hvort sem það 
er rómantískt eða ekki.
● Í fyrrnefndu deildinni er þó 
ótalmargt að finna sem konum 
líkar, góður ilmur eða krem 
fyrir andlit, hendur og fætur, 
fallegt ilmkerti, mjúkir inniskór 
eða satínsloppur, að ógleymdum 
fallegum nærfötum. 
Konum þykir svo 
notalegt að dekra 
við sig.
● Konum líkar 
einnig við harð-
ari pakka þar 
sem stirnir á 
innihaldið, eins 
og silfur- og gull-
skartgripi. Slíkar 

gjafir eru líka oft tákn um djúpa 
væntumþykju.
● Það er ekki satt sem karlmenn 
halda oft fram að konur eigi nóg 
af töskum og skóm. Kona á aldrei 
nóg af slíku! Þetta eru því til-
valdar jólagjafir, sérstaklega ef 
þær eru vandaðar og einstak-
ar. Sama má segja um hönnun, 
bæði blómstrandi íslenska sem 
og erlenda.
● Leðurhanskar koma líka 
sterkir inn og ættu karlar að 
gefa gaum að brúnum tónum 
og gráum, sem hafa dálítinn 
karakter. Með hönskum getur 
verið smart að gefa loðtrefil um 
hálsinn og í sömu tónunum. Hvort 
tveggja lífgar upp á gamlar kápur 
og úlpur.

Þá eru karlmenn 
svalir sem gerast svo 
djarfir að kaupa fatn-
að á konuna sína eða 

kærustu því fatakaup eru 
vitnisburður um góða þekkingu 

og smekk viðkomandi.

Dekraðu við þína heittelskuðu

Margir gæfu mikið fyrir vandaðan og þægilegan slopp. 

Sumir halda því fram að 
konur eigi aldrei nóg af 
fallegum töskum 
og skóm.

● VANDAÐU VALIÐ
Heimilistæki eiga ekkert erindi 
í jólapakkann hennar. Heimilis-
verkin eru sjaldnast í uppáhaldi 
hjá eiginkonum og 
því hafa þær ekki 
gaman af að 
opna stóran 
pakka til 
þess eins 
að finna 
í honum 
ryksugu eða 
hrærivél. Þó skal 
forðast að gefa 
eiginkonu smíða-
verkfæri til þess 
eins að sýnast ekki karlremba, 
hana gæti þá grunað að þig 
hafi sjálfan langað í verkfærið 
og nýtt „tækifærið“ til að kaupa 
það fyrir jólin. Veldu jólagjöf sem 
samræmist áhugamálum hennar 
og vertu vakandi fyrir litlum 
vísbendingum sem felast í sam-
tölum ykkar á milli í desember.
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Tilboð

Kínverskt te fyrir 
góða heilsu
· orkuleysi
· svefnleysi
· hægðartregðu

· grenningu
· minkun kolesterols
   o.fl.  o.fl.

Margskonar te við:
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Mjúkir pakkar eru líklega jafn 
vel metnir hjá þeim sem eldri 
eru og þeir eru stundum illa 
séðir hjá yngstu kynslóðinni, 
sem vonast helst eftir 
leikföngum, bókum og öðru 
sem hart er. Ýmislegt annað 
en fatnað má setja í mjúka 
pakkann.

● Teppi tilheyra þessari árstíð 
og eru gjöf sem er nokkuð víst 
að verður notuð, hvort sem er 
heima, í sumarbústaðnum eða 
til skrauts. Klassísk ullarteppi 
henta íslenskum aðstæðum vel 
en ekki má gleyma veggteppum, 
rúmteppum og vönduðum 
baðmullarteppum. Margir eiga 
bara eitt rúmteppi og gaman er 
að eiga fleiri til skiptanna.

● Sokkar geta verið jafn smart 
gjöf og hún getur verið púkaleg. 
Þannig eru hvers kyns mjúkir 

silkisokkar æðislegir, sem og 
gæðalegir og þykkir lopasokkar. 

● Sjöl og klútar eru áberandi 
um þessar mundir, bæði íslensk 
hönnun sem erlend. Prjónaðar 
hyrnur, lauflétta silkiklúta og 
allt þar á milli er hægt að fá víða, 

bæði í klassískum litum sem og í 
heitum spænskum litatónum. 

● Í mjúkum pökkum getur verið 
ýmislegt sem hentar heimilinu. 
Má þar stinga upp á púðum í 
sófann, litlum blúndukaffidúkum, 
löberum, tauservíettum, 
alvöru kokkasvuntum á alla 
fjölskyldumeðlimi og þykkum 
og flottum diskamottum. Þá eru 
til alls kyns hitaplattar í dag, úr 
þæfðri ull til að mynda. 

● Af stærri mjúkum pökkum 
má nefna vinsælt og mjög svo 
þægilegt fyrirbæri sem kallast 
baunapoki og er hægt að fá í 
smart útgáfum. Einnig er 
í ýmsum verslunum 
hægt að fá stærri 
mjúka púða sem nota 
má til að liggja og 
sitja á. 

Fötin eru ekki bara mjúk

Tauservíettum er gaman að blanda 
saman í litum. 

Þó nokkurt úrval er til af púðum í verslunum, bæði innlendri hönnun og erlendri. 

Ullarsokkar 
eru jafn 
klassísk gjöf 
og kerti og 
spil.

● MARGIR KVARTA  undan því 
að eiga aldrei nægan tíma saman 
og því gæti verið heillaráð að fjár-
festa í auknum samvistum fyrir 
komandi ár.

Þannig er í boði fjöldi námskeiða 
sem leggja áherslu á mismunandi 
aðferðir til að styrkja sambönd para 
í sambúð eða hjónabandi, efla og 
bæta fjölskyldulífið eða ástarlífið 

svo dæmi séu nefnd.
Matreiðslunámskeið eru ekki 

síður kjörin til að efla samskiptin 

heldur en að bæta við kunnáttuna í 
eldhúsinu, enda er oft talað um að 
eldhúsið sé hjarta heimilisins.

Þá er varla hægt að hugsa sér 
betri aðferð en dansnámskeið til að 
færa pör saman. Margir dansskólar 
bjóða styttri eða lengri námskeið 
fyrir pör á öllum aldri þar sem 
áhersla er á einn eða fleiri dans. 
Fleiri dansar eru yfirleitt kenndir á 
lengri námskeiðum og einn flóknari 
á þeim styttri.

Gaman saman

Pör geta skellt sér saman á ýmiss konar 
námskeið til að styrkja sambandið.o.fl. o.fl.

sögur
uppskriftir

leikirgjafir

Vertu vinur okkar á Facebook

SCHMENGER
SCHUHMANUFAKTUR

KENNEL

Vandaðir þýskir gæðaskór frá

Gæðask
ór
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Gjöfin sem sló í gegn
Jólagjöfin handa betri helmingnum getur vafist fyrir mörgum. Við 
forvitnuðumst hjá nokkrum tónlistarmönnum og rithöfundum hvað 
þeir gáfu konu sinni í jólagjöf í fyrra og hvaða gjöf hefði slegið hvað 
mest í gegn í gegnum tíðina.

● HELGI BJÖRNSSON TÓNLISTARMAÐUR
Hvað gafstu konunni þinni í jólagjöf 
í fyrra?

„Ég gaf henni eitt og annað 
smálegt. Ég gef henni alltaf bók í 
jólagjöf og svo fékk hún rosa flott 
stígvél og kápu.“

Hvaða gjöf hefur slegið í gegn 
frá þér?

„Eitt sinn gaf ég henni óskaplega 
fallegan hring sem hún hafði verið 
að dást að í antíkbúð í Berlín. Hann 
var rándýr og ég hafði auðvitað 
ekkert efni á honum. En þess vegna 
bjóst hún ekki við honum og hann 
kom því á óvart og vakti mikla gleði. 
Ég er ekki búinn að ákveða gjöfina í ár en er með nokkra hluti í sigtinu. 
Veit til dæmis að hana vantar hlýja húfu.“

Helgi Björnsson sló í gegn með antík-
hring í jólapakkanum.

● SIGTRYGGUR BALDURSSON TÓNLISTARMAÐUR
Hvað gafstu konunni þinni í jólagjöf 
í fyrra?

„Úff, ég bara man það ekki, svei 
mér þá. Hún er nú bókaormur svo 
ég hlýt að hafa gefið henni doðrant. 
Svo fórum við Eyrún dóttir mín og 
fundum eitthvað fallegt með.“

Hvaða gjöf hefur slegið í gegn 
frá þér?

„Ég hef átt nokkur góð útspil 
gegnum tíðina en það var afmælis-
gjöfin í fyrra sem sló í gegn. Ég gaf 
henni feita dúnsæng fyrir veturinn 
sem hún varð mjög ánægð með. Ég 
er ekki búinn að finna gjöfina í ár, 
ég er hálfgerður „Þorláksmessukall“ 

og kaupi jólagjöfina oftast bara rétt fyrir jól. Það er auðvitað hættulegt 
að bíða svona með það og kaupa svo kannski köttinn í sekknum.“

Sigtryggur Baldursson tónlistarmaður 
á það til að hlaupa eftir jólagjöfum á 
Þorláksmessukvöld.

● SIGRÍÐUR BEINTEINSDÓTTIR TÓNLISTARKONA
Hvað gafstu konunni þinni í jólagjöf 
í fyrra?

„Ég gaf henni ferð til Spánar. Hún 
var virkilega ánægð með það,“ segir 
Sigga hlæjandi. „Þetta var 12 daga 
ferð til Marbella á Spáni og við fórum 
saman um páskana, þegar mesta 
jólatörnin og stressið var búið.“

Hvaða jólagjöf hefur slegið í gegn 
frá þér?

„Ætli það sé ekki bara þessi ferð. 
Það verður allavega erfitt að toppa 
hana. Ég er ekki búin að finna gjöfina 
í ár, ætli það verði ekki bara að vera 
ferð til tunglsins.“

Sigríður Beinteinsdóttir söngkona sló 
í gegn um síðustu jól þegar hún gaf 
sinni heittelskuðu ferð til sólarlanda.

● BJARNI BJARNASON RITHÖFUNDUR
Hvað gafstu konunni þinni í jólagjöf 
í fyrra?

„Ég gaf henni mynd eftir 
Bjargeyju Ólafsdóttur sem hafði 
birst í ljóðabók eftir Sigurbjörgu 
Þrastardóttur, sem fjallaði um 
brúðkaup. Þetta var upphitun fyrir 
bónorð. Hún tók vel í gjöfina svo 
ég mannaði mig upp í bónorðið. 
Ég bað hennar svo eftir tíu daga og 
þá hékk myndin fyrir ofan okkur. 
Það er hægt að nota jólagjöfina til 
að þreifa sig áfram um hvar maður 
stendur í sambandinu.“ 

Hvaða jólagjöf hefur slegið í 
gegn frá þér? 

„Ég myndi segja að það væri þessi gjöf, ég er allavega mjög ánægður 
með árangurinn en nú eigum við von á tvíburum. Ég treysti mér ekki til 
að toppa þetta. Ég er reyndar búinn að ákveða gjöfina í ár en er að velta 
fyrir mér fjármögnun. Ég hugsa stórt í þessum málum, það þýðir ekkert 
annað.“

Bjarni Bjarnason rithöfundur 
notaði jólagjöfina sem upphitun fyrir 
bónorðið.

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP
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VANDAÐAR HEILSUVÖRUR

Medisana 51067
Einfaldur blóðþrýstingsmælir 
á úlnlið. Sýnir blóðþrýsting 
og púls. Lætur vita um 
óreglulegan hjartslátt.

Medisana 88503/02/03
Lítið og vandað nuddtæki 
með LED lýsingu. Fjórir nudd 
hausar. Slakandi víbrings 
nudd kemur blóðflæði af stað.

Medisana 60167
Þægilegur hitapúði fyrir háls og bak. 3 
hitastillingar. Slekkur á sér eftir 90 mín. 
Má handþvo. 100w. 42 x 68 sm.

Medisana 60167

Medisana 88934
Nuddsæti með 5 nuddsvæði.
Hita eiginleiki. Fjarstýring. 12v
straumbreytir fylgir. Hægt að
nota í bíl. Slekkur sjálfkrafa á
sér eftir 15 mín. 3ja ára ábyrgð.

3ja ára 

ábyrgð!

Philips HX5350
Sonicare tannbursti 
með hleðslu. 

Philips HX6711
Sonicare tannbursti 
hleðslu. Stillingar fy
hreinsun með 30 se

ilips HX6311
nicare tannbursti fyrir krakka. 2 nicare tannbursti fyrir k
stórir hausar fylgja og burstinn 
lpar við að gera burstun lengri 
betri með hljóðmerkjum.
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m
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hjál
og b

TILBOÐ

ULLT VERÐ 7.995FULLT VERÐ 7 995F

6.995
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9.995

HealthyWhite
hGerir tennur hvíG

með 
yrir 2ja mín. 
k. hvítun.

OÐ

17.99517 995

95

hitte
ítari.ítari.

PHILIPS Sonicare 
rafmagnstannburstar fyrir 

börn og fullorðna

Sonicare tæknin 
léttir og bætir 
tannhirðu

Sonicare tæknin er einkaleyfisvarin og gerir burstun auðveldari, hreinsar vel og fer vel að tönnum og góm.

Melissa 643214
1000w vöfflujárn með hitastilli sem
gerir 5 hjartalaga vöfflur.

Aviken 904
1000w vöfflujárn með hitastilli sem gerir 4 hjartalaga
vöfflur. Húðun á járni til að koma í veg fyrir að 
vafflan festist. Ljós kviknar þegar vaffla er til.

Aviken 906
1600w 2ja sneiða vöfflujárn með hitastilli 
sem gerir 4 hjartalaga vöfflur. Húðun á 
járni til að koma í veg fyrir að vafflan 
festist. Ljós kviknar þegar vaffla er til.

Wilfa WAS519
1000w vöfflujárn með hitastilli 
sem gerir 5 hjartalaga vöfflur. 
Húðun á járni til að koma í veg 
fyrir að vafflan festist. Ljós 
kviknar þegar vaffla er til.

Wilfa WAS623B
Stórt og öflugt 1400w vöfflujárn með 
hitastilli sem gerir 6 hjartalaga vöfflur. 
Tvöföld húðun á járni til að koma 
í veg fyrir að vafflan festist. Ljós 
kviknar þegar vaffla er til.

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500
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