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Upplifun fyrir alla 
fjölskylduna
Amazing Home Show fer fram í Laugardalshöll um helgina. Hátt í hundr-
að fyrirtæki kynna vörur sínar og þjónustu fyrir heimilið og garðinn. Stút-
full skemmtidagskrá sem höfðar til allrar fjölskyldunnar. ➛2

Um hundrað fyrirtæki kynna vörur og þjónustu fyrir heimilið í Laugardalshöll um helgina. Mynd/Vista Expo



Framhald af forsíðu ➛

Komdu og upplifðu er okkar 
slagorð,“ segir Ívar Ragnarsson 
hjá Vista Expo en hann og 

Ómar Már Jónsson standa á bak við 
heimilissýninguna Amazing Home 
Show sem fram fer í Laugardalshöll 
um helgina. Ívar segir sýninguna 
einstaka hér á landi. Hægt verði að 
kynna sér fjölmargt sem viðkemur 
heimilinu og garðinum og meira til.

„Amazing Home Show er 
gríðarlega stórt verkefni og hefur 
undirbúningur staðið í rúmt ár. Við 
reiknum með að 25 til 30.000 manns 
heimsæki sýninguna í Laugardals-
höll en hátt í hundrað aðilar sýna 
og kynna vörur sínar og þjónustu. 
Okkar takmark er að stimpla 
sýninguna rækilega inn og gera hana 
að reglulegum viðburði. Það er langt 
síðan haldin hefur verið heimilis-
sýning í ætt við þessa á Íslandi og við 
finnum fyrir miklum áhuga, bæði 
hjá sýningaraðilum og almenningi. 
Það eru allir sammála um að þetta er 
löngu tímabært,“ segir Ómar.

Amazing Home Show er skipt upp 

í fjögur þemu: Framkvæmdir og við-
hald, Nútímaheimilið, Fjölskyldan 
og loks Garðurinn og umhverfið. 
Sýningin verður sett föstudaginn 
19. maí og er sá dagur tileinkaður 
fyrirtækjum og fagaðilum. Laugar-
dag og sunnudag er sýningin opin 
almenningi og er þá lögð áhersla á 
litríka dagskrá fyrir alla fjölskylduna.

„Það verður mjög mikið um að 
vera gegnum alla sýninguna,“ segir 
Ívar og býst við miklu stuði.

„Á sviðinu verður mikil dag-
skrá með viðburðum frá þekktum 
skemmtikröftum, þar má nefna 
Íþróttaálfinn, Einar Mikael töfra-
maður heimsfrumsýnir nýtt atriði, 
Björgvin Franz kemur fram og einnig 
Sirkus Íslands, Vísinda-Villi skemmtir 
krökkunum og Bolly wood-dívur 
Kramhússins troða upp. Þá bjóðum 
við upp á heilmargt fyrir yngstu kyn-
slóðina, Krakkahorn Krumma verður 
inni á sýningunni, hoppukastali 
verður á útisvæðinu þar sem garða-
þemað er sett upp og Ísbíllinn mætir. 
Á sýningunni verður einnig veitinga-
sala svo fólk getur staldrað við, fengið 
sér kaffi og með því eða snæðing.“

Fagstjórar Amazing Home Show 
eru Gunnlaugur Helgason, betur 
þekktur sem Gulli byggir og Sesselja 
Thorberg eða Fröken Fix. Sesselja 
hefur meðal annars yfirumsjón með 
Draumaherbergi tónlistarfólksins 
Frikka Dórs og Þórunnar Antoníu 
en þau innréttuðu eigin rými sem 
afhjúpuð verða á sýningunni.

„Fröken Fix var þeim Frikka Dór 
og Þórunni innan handar en þau 
fengu í hendurnar rými til að útfæra 

eftir eigin höfði í samstarfi við 
ákveðin fyrirtæki. Það verður afar 
spennandi að sjá útkomuna,“ segir 
Ómar. Metnaðurinn sé mikill meðal 
allra þátttakenda.

„Það er gífurlega mikið í sýning-
una lagt og hún verður upplifun alla 
leið. Allir sýnendur leggja mikinn 
metnað í básana sína sem verða 
af öllum stærðum og gerðum. Ég 
veit til þess að einn básinn var 
hannaður frá A til Ö á Ítalíu og 

sendur hingað til lands. Við vinnum 
sýninguna í samstarfi við Samtök 
iðnaðarins og Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands og þessir aðilar setja sinn 
svip á sýninguna. Þá má nefna að 
Amazing Home Show er sölusýning. 
Það hefur sýnt sig á þeim sýningum 
sem við höfum haldið að þar fer 
mikil verslun fram. Gestir eru í 
slíkum hugleiðingum og sýnendur 
taka fullan þátt í því og bjóða upp á 
spennandi tilboð og sýna áhuga-
verðar vörur. Þarna verða einnig 
mörg minni fyrirtæki sem ekki allir 
hafa séð áður en eru afar spenn-
andi. Þetta er kjörinn vettvangur 
fyrir fyrirtæki til þess að koma sér á 
framfæri og ná til almennings. Við 
viljum sjá sem flesta og hvetjum 
fólk til þess að mæta. Þetta verður 
hörkuskemmtun fyrir alla fjölskyld-
una,“ segir Ívar.

Nánar má kynna sér dagskrá og sýn
ingaraðila á www.amazingHome
Show.is og á Facebook. Aðgangseyrir 
er 1.200 krónur. Frítt fyrir 16 ára og 
yngri og fyrir eldri borgara.

„Það er gífurlega mikið í sýninguna lagt og hún verður upplifun alla leið.“ Ívar Ragnarsson og Ómar Már Jónsson hjá Vixta Expo standa á bak við heimilissýninguna Amazing Home Show sem fram fer í Laugar-
dalshöll um helgina.  Mynd/Anton bRink

„okkar takmark er að stimpla sýninguna rækilega inn og gera hana að reglu-
legum viðburði.“

Danól – Tunguhálsi 19
s. 595 8100 – www.danol.is

Við bjóðum upp á víðfrægt ítalskt gæðakaffi  
í Lavazza-básnum í Höllinni um helgina.

Komið í bás F4 og njótið með okkur!

Ljúffengt Lavazza á 
Amazing Home Show

Útgefandi: 365 miðlar Veffang: Visir.isÁbyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson Sölumaður auglýsinga: Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439
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Þetta er fyrst og 
fremst skemmtileg 

leið fyrir fyrirtæki að 
koma sínum vörum á 
framfæri.Samtök iðnaðarins eru sam-

starfsaðilar Amazing Home 
Show ásamt Nýsköpunar-

miðstöð Íslands. Að sögn Jóhönnu 
Klöru Stefánsdóttur, viðskipta-
stjóra á framleiðslusviði hjá Sam-
tökum iðnaðarins, er það hlutverk 
samtakanna að efla íslenskan iðnað 
og samkeppnishæfni hans. „Við 
reynum að gera það með eins fjöl-
breyttum leiðum og hægt er. Það 
er því hluti af starfsemi okkar að 
koma að hinum ýmsu sýningum 
á einn eða annan hátt og undan-
farið höfum við verið þátttakendur 
í þeim fjölmörgum. Má þar nefna 
Verk og vit, UT messuna og Matur-
INN á Akureyri. Fyrir skömmu 
vorum við einnig með tvær stórar 
sýningar á HönnunarMars.“

Jóhanna segist þekkja það í sínu 
starfi hversu öflug fyrirtæki finnast 
hér á landi. „Í heimsóknum mínum 
til þeirra tekst þeim oftar en ekki 
að koma mér verulega á óvart. Við 

viljum gjarnan vera með mismun-
andi farvegi til að gera atvinnulífið 
sýnilegt og aðgengilegt almenningi. 
Sýningar sem þessar eru ákveðin 
leið til að kynna starfsemi fyrir-
tækjanna og öll þau fjölbreyttu 
störf sem þar eru unnin.

Jóhanna segir fjölmörg fyrirtæki 
koma að Amazing Home Show 
og er spennt að sjá hvað þau ætla 
að kynna. „Eins verðum við hjá 
Samtökum iðnaðarins og fjögur 
fagfélög innan okkar raða með á 
sýningunni. Það eru Meistarafélag 
bólstrara, Félag íslenskra gullsmiða, 
Félag íslenskra snyrtifræðinga og 
Klæðskera- og kjólameistarafélagið. 
Gestir geta komið við hjá okkur 
og spjallað við þetta flotta fagfólk 
og kynnt sér starfsemina. Eins 
ætla gullsmiðir að aðstoða gesti 

við hreinsun á skarti og snyrti-
stofur ætla að vera með kynningar 
á nýjum meðferðum sem eru að 
koma á markað.“ Jóhanna segir 
virkilega skemmtilegt að kynnast 
þessum iðngreinum enda sé mikil 
vöruþróun í gangi og fagmennska í 
fyrirrúmi.

En hvaða þýðingu hefur sýning 
sem þessi fyrir markaðinn?

„Þetta er fyrst og fremst skemmti-
leg leið fyrir fyrirtæki að koma 
sínum vörum á framfæri. Það er 
líka ákveðin uppsöfnuð þörf fyrir 
sýningar á borð við þessa þar sem 
fyrirtæki hafa haft aukin tækifæri 
og fjármagn til að þróa vörulínur 
sínar og rekstur undanfarin ár. Auk 
þess eru ný fyrirtæki að koma inn 
á markaðinn sem vilja taka þátt og 
vera sýnileg. Fyrir vanafasta neyt-
endur eins og mig þá verður mjög 
áhugavert að kynna sér það sem er 
í boði. Það er ávinningur fyrir alla 
því fyrirtækin fá einstakt tækifæri 
til að ná til landsmanna og við sem 
leggjum leið okkar í Laugardalshöll-
ina um helgina fáum á einum stað 
yfirgripsmikla sýn á það nýjasta á 
markaðnum.“

Allt það nýjasta á einum stað
Amazing Home Show gefur fyrirtækjum tækifæri til að koma vörum sínum 
á framfæri. Að sögn Jóhönnu Klöru Stefánsdóttur hjá Samtökum iðnaðarins 
gefur hún líka neytendum yfirgripsmikla yfirsýn yfir allt það nýjasta.

Við bjóðum upp á einkaviðtöl við 
viðskiptavini til að fara yfir möguleikana, 
skipuleggjum skoðunarferðir og aðstoð-
um við allt kaupferlið frá upphafi til enda. 
Þú ert í öruggum höndum hjá íslenskum 
löggiltum fasteignasölum með áralanga 
reynslu af sölu fasteigna á Spáni.

Af hverju að kaupa?

Fyrir fjárfesta

Af hverju Spánn? Einkaviðtöl

Viltu vita meira?

Miðjarðarhafssvæðið á sér langa sögu og 
í gegnum aldirnar hafa íbúar svæðisins 
fullkomnað listina að lifa. Hvort sem það 
er í mat eða drykk, útiveru eða afslöpp-
un kunna íbúar Costa Blanca að njóta 
lífsins. Þeir eru vingjarnlegir og taka vel 
á móti gestum. Verðlagið er hagstætt og 
þar hægt er að lifa góðu lífi, þótt tekjurnar 
séu takmarkaðar.
Menningin og loftslagið gera þetta svæði 
einstakt. 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) telur 
loftslagið vera eitt það besta í heimi og 
möguleikarnir til útiveru eru fjölmargir; 
hjólreiðar, tennis, golf, vínsmökkun, 
líkamsrækt... 
Eða bara njóta lífsins á ströndinni.

Langar þig að fjárfesta? Nú er góður tími 
til að kaupa fasteign á Spáni, verðið gott, 
gjaldeyrishöftin farin og gengi íslensku 
krónurnnar hagstætt. Spánareignir bjóða 
upp á mikið úrval góðra eigna á Costa 
Blanca svæðinu, hannaðar og byggðar 
af traustum aðilum. Við seljum bæði 
nýjar eignir og endursölueignir.Ýmsar 
fjármögnunarleiðir eru í boði. Hægt er að 
velja um íbúðir, raðhús eða einbýlishús 
í góðum hverfum stutt frá alþjóðlegum 
flugvöllum og þar sem stutt er á strönd, í 
golf, verslanir, veitingastaði og alla helstu 
þjónustu.

Við bjóðum upp á ýmsar hagstæðar 
lausnir vegna kaupa og reksturs á orlofs-
húsnæði fyrir fyrirtæki, starfsmannafélög 
og félagasamtök. Einnig erum við með 
spennandi fasteignaþróunarverkefni og 
fjárfestingaverkefni á Spáni fyrir stærri 
fjárfesta.

Skoðaðu úrvalið á heimasíðunni okkar:
WWW.SPANAREIGNIR.IS

Allar upplýsingar veitir Aðalheiður Karls-
dóttir, löggiltur fasteignasali. 
info@spanareignir.is eða 
GSM 893 2495. 

„Fyrir vanafasta neytendur eins og mig verður mjög áhugavert að kynna sér 
það sem í boði er,“ segir Jóhanna. MYND/ANTONBRINK

Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 
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Þemað í draumaherbergi Frikka Dórs 
er í ætt við Tarsan-leikinn Bannað að 
snerta jörð.

Um helgina gefst fólki kostur 
á að sjá draumaherbergi 
söngvaranna Frikka Dórs 

og Þórunnar Antoníu. Við náðum 
sambandi við Frikka Dór og for-
vitnuðumst um draumaherbergið 
hans.

„Ég hef áhuga á innanhússpæl-
ingum þannig að mér fannst gaman 
að fá að spreyta mig á þessu verk-
efni. Eftir stuttar pælingar ákvað 
ég að best væri að búa til drauma-
herbergi æsku minnar því þegar ég 
var lítill hafði ég margar hugmyndir 
um hvernig ég vildi hafa herbergið 

mitt,“ segir Frikki Dór, sem eins og 
Þórunn Antonía fékk 12 fermetra 
bás til að innrétta.

Spurður hvort herbergið sé fullt 
af leikjatölvum, eins og marga 
krakka dreymir um, segist Frikki 
Dór ekki hafa verið mikill tölvu-
strákur. „Þemað er meira í átt við 
Tarsan-leikinn Bannað að snerta 
jörð,“ svarar hann hlæjandi en 
meira má hann ekki gefa upp svo 
sjón er sögu ríkari.

Þegar Frikki Dór er inntur eftir 
því hvernig stíll sé ríkjandi á hans 
eigin heimili í dag segir hann að 
hvað liti snerti sé það frekar svart 
og hvítt í grunninn og minni hlutir 
notaðir til að poppa upp litina. „Ég 
er hrifinn af því að blanda saman 
gömlu og nýju og fremur stíl-
hreinum hlutum. Hlutir með sögu 
gera heimilið líka að persónulegum 
stað og það er mikilvægt að hafa 
hluti sem maður tengir við.“

Áttu einhvern hlut sem hefur fylgt 
þér lengi?

„Ég er með einn stól heima hjá 
mér sem hefur lengi fylgt fjölskyld-
unni. Ég sá hann fyrst í bílskúrnum 
hjá ömmu minni fyrir mörgum 
árum síðan, þegar ég var um fimm-
tán ára aldurinn. Ég sagði ömmu 
að ég myndi gjarnan vilja eignast 
þennan stól einhvern tímann. 
Þegar ég flutti í mína aðra íbúð kom 
amma færandi hendi og færði mér 

stólinn. Hann er íslensk hönnun 
og smíðaður á Akureyri og mér 
þykir alltaf vænt um þennan stól.“

Áttu þér uppáhaldshönnuð? „Nei, 
ég verð að viðurkenna að ég pæli 
voða lítið í þessum nöfnum. Ég valsa 
bara á milli búða og tíni til það sem 
mér finnst vera fallegt.“

Draumaherbergi  
æskunnar

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 1700 -  idex@idex. iswww.idex.is

Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

utanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX
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Bás nr. A-1

Borðtennisæfingafélaginn

Pingpong.is 
verður með 
kynningu á honum 
í básnum sínum. 

Gestir geta fengið 
að spreyta sig gegn 
honum.

PINGPONG.is
Síðumúli 35 (gengið inn að aftanverðu)• 108 Reykjavík

S: 568-3920 • Pingpong@pingpong.is • Opið 12:30-18:00

Buddy 300V

Friðrik Dór Jóns-
son fékk það 
skemmtilega 
verkefni að inn-
rétta drauma-
herbergið sitt á 
Amazing Home 
Show sem verð-
ur frumsýnt nú 
um helgina.

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Fegraðu heimilið
með vörum frá Þ.Þorgrímsson & Co

Við kynnum vörur 
frá okkar helstu birgjum

Sýningarbás 4A

Byggingavöruverslun
Þ. ÞORGRÍMSSON & CO



Lífsgæði og hugarró

SNJALLVAKT SECURITAS

Nýjar lausnir fyrir snjallheimilið

Snjallvakt Securitas
Lífsgæði og hugarró með aðstoð 
snjalltækni. 

Myndeftirlit
Hefur auga með heimilinu öllum 
stundum. 

Sjálfstýring fyrir heimilið
Settu á sjálfstýringu meðan þú 
ert að heiman. 

Aðgangsstýring
Sjáðu hver hringdi bjöllunni og 
taktu lásinn af.  

Orkusparnaður
Fjarstýrðu lýsingu og hita og 
sparaðu orkuna. 

Hreyfiskynjarar
Þægilegir og þráðlausir með 
innbyggðum myndavélum. 

Ljósastýring
Stilltu stofuna á kósíkvöld með 
einfaldri skipun. 

Vatns-, gas- og brunavarnir
Þétt öryggisnet gas-, vatns- og 
reykskynjara.

Stjórnstöð Securitas stendur 
vaktina með þér allan sólarhringinn.  

Sena

SNJALLVAKT

Snjallvakt

Hiti

Núverandi: 23°

SLÖKKT Á SNJALLVAKT

Snjallvakt

Sena

Snjallvakt

Snjallvakt

Skynjarar

KVEIKT Á SNJALLVAKT

Heima

VistaðBeint

Að heiman Svefn Vekja

AÐGANGSSTÝRING

Útidyr
LOKUÐ

Heima
09:41

Heima
09:41

MYNDEFTIRLIT

MYNDEFTIRLIT

Útildyr

LOKUÐÚtidyr

Heima

Heima

Myndeftirlit

Heima??

Áminningar

Sjálfstýring

Notendur

Styllingar

LOKUÐBakdyr

LOKUÐGluggi að framan

LOKUÐBílskúrshurð

21°

Snjallvakt er kerfi sem auðveldar þér lífið og snjallvæðir 
öryggi fjölskyldu þinnar.

Í dag eru tölvur, snjallsímar og spjaldtölvur hluti af daglegu 
lífi okkar flestra. Láttu tæknina vinna með þér. 

Kynntu þér Snjallvakt Securitas á Amazing Home Show 
í Laugardalshöll, helgina 20.–21 maí.

 

ÍSLE
N

SK
A/SIA.IS SE

C
 84219 05/17



Lífsgæði og hugarró

SNJALLVAKT SECURITAS
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einfaldri skipun. 
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Snjallvakt er kerfi sem auðveldar þér lífið og snjallvæðir 
öryggi fjölskyldu þinnar.

Í dag eru tölvur, snjallsímar og spjaldtölvur hluti af daglegu 
lífi okkar flestra. Láttu tæknina vinna með þér. 

Kynntu þér Snjallvakt Securitas á Amazing Home Show 
í Laugardalshöll, helgina 20.–21 maí.
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 Við erum að fara 
leið sem þekkist 

erlendis og létum hanna 
og smíða fyrir okkur 
heilan bás á Ítalíu sem 
síðan var fluttur til lands-
ins í fjörutíu feta gámi.

Það má treysta því 
að vera ánægður 

með það sem fæst í Rúm-
fatalagernum. Gæðin eru 
einstök og við erum 
ávallt með góð verð.”

Arnar Gauti Sverrisson, listrænn stjórnandi hjá Húsgagnahöllinni, lét hanna 
heilan bás á Ítalíu og flytja í 40 feta gámi til landsins. mynd/GvA

Húsgagnahöllinn leggur 
mikinn metnað í kynn-
ingarbás sinn á Amazing 

Home Show. „Við erum að fara 
leið sem þekkist erlendis og létum 
hanna og smíða fyrir okkur heilan 
bás á Ítalíu sem síðan var fluttur 
til landsins í fjörutíu feta gámi,“ 
segir Arnar Gauti Sverrisson hjá 
Húsgagnahöllinni.

Í básnum verða kynntar vörur 
frá ítalska merkinu Dialma 
Brown. „Dialma Brown er stór og 
breið lína með yfir tvö þúsund 
vörunúmerum. Þar er að finna allt 
frá borðstofuhúsgögnum og niður 
í smáhluti. Mikið er unnið með 
endurunninn við sem gerir útlit 
húsgagnanna rústík og vintage,“ 
lýsir Arnar Gauti.

Dialma Brown hefur mikla 
reynslu af sýningahaldi enda er 
merkið oft sýnt á húsgagnasýning-
um í París og Mílanó. „Þar eru þeir 
yfirleitt með flottustu standa sem 
maður sér á þessum sýningum. Því 
fengum við þá hugmynd að hafa 
þetta í sama standard hér heima 
eins og úti,“ segir Arnar Gauti.

Básinn var unninn í samstarfi 
við Dialma Brown sem sérsmíðaði 
bás fyrir Húsgagnahöllina. „Þeir 
eru vanir að vera með 800 fm bása 
en okkar bás verður aðeins 80 fm,“ 
segir Arnar glettinn og bendir á 

að básinn sé í raun eins og heilt 
hús með veggjum, ljósum og hús-
gögnum. Allt sem þurfti í básinn 
kom í einum gámi auk þess sem 
ítalskir smiðir flugu til landsins til 
að setja básinn upp.

„Þá fáum við líka sölustjóra 
Dialma Brown til að vera með 
okkur á sýningunni,“ segir Arnar 
Gauti sem er mjög spenntur að sjá 
hvernig básinn kemur út í Laugar-
dalshöllinni.

Flytja heilan bás frá Ítalíu

Pro300
Vitamix Pro300 er 
stórkostlegur. Auðveldar 
alla matreiðslu í 
eldhúsinu. Mylur alla 
ávexti, grænmeti, klaka 
og nánast hvað sem 
er. Nýtt útlit og öfl ugri 
mótor.
Stiglaus hraðastilling og 
pulse rofi .

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

10.000 kr.
Viðbótarafsláttur á 

sýningunni 

Velkomin á bás okkar B-4 á 
sýningunni Amazing Home Show 
Með hverjum blandara keyptum á sýningunni 

fylgir einnig Vitamix sleif, drykkjarmál 
og svunta á meðan birgðir endast

Ívar Ívarsson er verslunarstjóri í Rúmfatalagernum sem sýnir bæði inni- og útihúsgögn á sýningunni Amazing Home 
Show. Hann segir gæði, fallega hönnun og gott verð einkenna húsgagnaflóruna í Rúmfatalagernum. myndIR/AnTOn bRInk

Aðalsmerki Rúmfatalagersins eru rúm sem sameina gæði og gott verð.

Það sem einkennir stílinn í 
Rúmfatalagernum er skand-
inavísk hönnun. Yfirbragðið 

er þægilegt, fallegt og notalegt og 
stílfærð húsgögn og smávara af 
gæðum sem falla inn í og prýða 
öll heimili,“ segir Ívar Ívarsson, 
verslunarstjóri í Rúmfatalagernum, 
um helstu ástæðu velgengni Jysk-
verslanakeðjunnar sem nú rekur 
yfir 2.300 verslanir um allan heim.

„Hjá okkur fær fólk ávallt gott 
fyrir peninginn. Við erum alltaf 
með eitthvað nýtt og ferskt í búð-
unum og tollum alltaf í tískunni,“ 
segir Ívar í óðaönn við að gera 
fínt á svæði Rúmfatalagersins á 
sýningunni Amazing Home Show.

„Við verðum á besta stað inni og 
úti þar sem við sýnum nýjustu úti-
sófasettin, garðstóla og borð sem 
ganga vel á pallinn og gera hann að 
dásamlegum griðastað í sumarblíð-
unni. Sófasettin eru úr plastbasti, 
upplitast ekki í sólinni, halda sér 
endalaust vel og hægt að spúla með 
vatni til að hreinsa og þá verða þau 
aftur eins og ný,“ útskýrir Ívar.

Á innisvæði Rúmfatalagersins 
hafa verið útbúin tvö skemmtileg 
herbergi með fallegri og heimilis-
legri stemningu.

„Þar sýnum við borð, stóla og 
vinsælustu rúmin, allt frá þeim 
góðu upp í þau langbestu, en einn-
ig U-sófasett sem nú njóta mikilla 
vinsælda og eru með tveimur 
tungum. Um helgina verður líka 
hjá okkur Soffía frá Skreytum hús 
og puntar herbergin með fallegri 
smávöru úr Rúmfatalagernum,“ 
segir Ívar og bætir við að þau Soffía 
muni njóta helgarinnar saman eins 
og íbúar í rými Rúmfatalagersins 
og taka á móti gestunum saman.

„Rúmfatalagerinn selur hús-
gögn í allar vistarverur heimilisins 
þótt rúm séu enn aðalsmerki 
verslunarinnar. Rúmin okkar hafa 
komið einstaklega vel út og fólk 

Fagurt, heimilislegt yfirbragð
Rúmfatalagerinn sýnir brot af því besta á Amazing Home Show. Verslunin 
hefur séð landsmönnum fyrir heillandi húsgögnum og smávöru í 30 ár. 

getur treyst því sem við erum með. 
Þannig erum við með 100 daga 
skilafrest á Gold-rúmunum og 
hægt að skila rúmi og fá annað ef 
viðskiptavinum líst ekki á það eftir 
100 nótta svefn. Það sýnir gæðin 
og öryggið sem Rúmfatalagerinn 
stendur fyrir; það má treysta því að 
vera ánægður með það sem maður 
fær í Rúmfatalagernum. Gæðin eru 
enda einstök og við erum ávallt 
með góð verð,“ upplýsir Ívar.

Rúmfatalagerinn fagnar nú 30 
ára afmæli sínu á Íslandi og munu 
viðskiptavinir njóta gleðinnar með 
afslætti á vörum sem sýndar verða 
á Amazing Home Show.

„Með sýningunni viljum við sýna 
okkar góðu vörur og erum virki-
lega spennt að taka á móti gestum,“ 
segir Ívar fullur tilhlökkunar.
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atur & frístundirGarðurinn

Ein stærsta vöru- og þjónustusýning sem

haldin hefur verið á Íslandi fyrir a
lmenning

Um 100 fyrirtæki kynna allt það nýjasta

www.amazinghomeshow.is

KOMDU OG UPPLIFÐU!

Miðasala á www.midi.is og við inngang 
Miðaverð kr. 1.200 /  Frítt fyrir eldri borgara og 16 ára og yngri (í fylgd fullorðinna)

SUnnUDaGUr 21. Maí

12:30 - Sirkustrúðurinn Wally

14:00 - Bíbí og Björgvin, 
  töfrandi lög ævintýranna

15:00 - Einar Mikael töframaður

16:00 - Bollywood-dívur Kramhússins

LaUGarDaGUr 20. Maí 

12:30 - Íþróttaálfurinn

14:00 - Bíbí og Björgvin,  
  töfrandi lög ævintýranna

15:00 - Einar Mikael töframaður

16:00 - Vísinda-Villi

DaGSKrá 
á SvIÐI

sjáðuDRaUMaHERBERGIÞórunnar antoníu og Friðriks Dórs

opIðlau 11-18Sun 11-17

FRáBæR DaGskRá fyrir alla fjölskylduna

HoppU

kastalI

BaRna
HoRn 

kRUMMa
ís- BíllInn

LaUGarDaLShöLL
HElgina 20. og 21. MaÍ



Steina Jónsdótir, markaðsstjóri Íslandsmarkaðs hjá Medland.

Hjá fasteignasölunni Med
land Spáni starfar hópur 
fasteignasala með áralanga 

reynslu af fasteignamarkaðinum. 
Starfsmenn fasteignasölunnar 
koma frá ólíkum löndum en mark
mið þeirra allra er það sama; að 
aðstoða viðskiptavini frá ólíkum 
löndum við að finna fallegt heimili 
á Spáni segir Steina Jónsdóttir, 
markaðsstjóri Íslandsmarkaðs hjá 
Medland, en Steina hefur búið á 
Spáni í þrettán ár.

Medland býður viðskiptavinum 
að skoða glæsilegt úrval af nýjum 
eignum við Costa Blanca og Costa 
Calida strandlengjuna. „Við erum 
einungis með nýbyggingar til 
sölu. Um er að ræða einbýlishús, 
raðhús og íbúðir sem allar standa 
við sólríka strandlengjuna. Nú er 
góður tími til að kaupa fasteignir 
á Spáni enda nokkur stöðugleiki 
í verðlagi þótt eftirspurnin sé 
vissulega að aukast og merkja 
megi dálitla hækkun á verði með 
hverjum nýjum fasa sem byggður 
er. Starfsmenn fasteignasölunnar 
veita faglega og góða þjónustu við 
ferlið í heild sinni, ásamt því að 
bjóða aðstoð við allt mögulegt sem 
tengist nýju heimili, viðskipta
vinum að kostnaðarlausu.“

Nýjar eignir eru í dag byggðar 
eftir evrópskum stöðlum og betur 
einangraðar en áður tíðkaðist hér 
segir Steina. ,,Meira er lagt upp úr 
opnum rýmum, stórum gluggum 
og góðu útisvæði sem skiptir 
töluverðu máli fyrir sunnan, enda 
veðurfarið til að njóta þess.“

Á sýningunni Amazing Home 
Show, sem verður haldin í Laugar
dalshöll dagana 19.21. maí, ætlar 
Medland að kynna úrvalið betur 

fyrir áhugasömum Íslendingum. 
„Við verðum til spjalls og ráða
gerða fyrir gesti og gangandi en að 
auki mun ég bjóða upp á fræðslu 
um kaupferlið á Spáni sem er í 
mörgu ólíkt því sem við á hér á 
landi. Fyrirlestrarnir verða á dag
skrá í fundarsal í höllinni kl. 13 á 
laugardag og sunnudag. Fólki gefst 

tækifæri til að hitta okkur í eigin 
persónu og fá hjá okkur veglega 
bæklinga um eignir og svæðin í 
kring, ásamt öðrum nytsömum 
upplýsingum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.medlandspann.is

Heimili í sólinni
Nú er góður tími til að kaupa heimili í sól-
inni á Spáni. Medland Spánn býður upp á 
gott úrval fasteigna við strandlengjuna.

Á útisvæði sýningarinnar 
Amazing Home Show 
verður ýmislegt skemmti

legt að sjá. Útisvæðið er austan 
megin við Laugardalshöllina en 
þar er gert ráð fyrir smáhýsum, sól
skálum, garðskálum og geymslu
húsum. Hjólhýsum, fellihýsum og 
tjaldvögnum. Útigrillum, skraut
munum fyrir garða og sambæri
legum vörum.

Þeir sýnendur sem verða á úti
svæðinu eru: Spennandi/Caretta 
hjólhýsi, Himintjöld, Normx, 
Rúmfatalagerinn, Betribilakaup.is, 
Öryggisgirðingar, Reisum / Stefán 
Einarsson ehf., Jötunn og Sprell 
leiktæki.

Áhugavert 
útisvæði

Seimei er heildverslun og netverslun  
með húsgögn og smávöru fyrir heimilið.

Seimei.is

Okkur hlakkar til að taka  
á móti ykkur í bás H2 á  
Amazing Home Show  

19.-21. maí.

TILBOÐ
Á öllum speglum!

Gildir aðeins á 
Amazing Home Show

 dagana 19.-21.maí!

Endilega kíkið á 
úrvalið okkar! 

Bás: D4

www.esjadekor.is
Mörkin 6 // S:5460044
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Heimsækið okkur hjá Gleri og Brautum Intl.
og sjáið glæsilegar svalalokanir sem lengja  

sumarið og færa logn og blíðu.

Við bjóðum 10% afslátt 
ef pantað er fyrir 15. júní.

Einfalt og öruggt

5 ára ábyrgð

Fyrir einstaklinga og 
byggingariðnaðinn

VIÐ FÆRUM ÞÉR
LOGN OG BLÍÐU

Gler og Brautir Intl. • Skútuvogi 10b • 104 Reykjavík 
Sími: 5171417 • Netfang: cover@cover.is

Opnunartími: 10-12 og 13-16

NÝTTU SVALIRNAR Á HVERJUM 
DEGI ALLT ÁRIÐ UM KRING

• ALLTAF LOGN, ALLTAF HREINAR SVALIR,  
 VER SVALIRNAR FYRIR VEÐRUN

• KERFIÐ ER FULLOPNANLEGT Á    
 ÖRFÁUM SEKÚNDUM

• HJÓL UPPI OG NIÐRI SVO GLERFLEKAR  
 RENNA LÉTT OG ÁN SKRÖLTS

• ER EINSTAKLEGA AUÐVELT Í ÞRIFUM

• KERFIÐ ER HLJÓÐEINANGRANDI

• EYKUR VERÐGILDI ÍBÚÐAR

Í bás okkar er boðin þáttaka í getraunum 
með veglegum ferðavinningum.



MOLTA er kraftmikill jarðvegsbætir

Molta er náttúrleg afurð mynduð við jarðgerð. Jarðgerð er niðurbrot á lífrænum úrgangi við stýrðar 
aðstæður. Ýmsir efnaferlar og örverur umbreyta efninu í moldarkenndan jarðvegsbætandi massa með 
töluvert áburðargildi. Moltu er gott að blanda annarri mold í hlutföllunum 1/3 (1 hluti molta/3 hlutar mold) 
eða dreifa moltunni yfir beð og grasflatir í þunnu lagi.

Sendum moltuna heim í stórsekkjum.
Þá er öllum velkomið að koma til okkar á Gámavelli í Berghellu 1 í Hafnarfirði 
og moka moltu í eigin fólksbílakerru án endurgjalds.

 Berghellu 1 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2500 • soludeild@gamar.is • www.gamar.is

Sjáumst á bás G4 á sýningunni 
Amazing Home Show 

í Laugardalshöll dagana 19. - 21. maí.

Velkomin á bás okkar B-4 á 
sýningunni Amazing Home Show 
Með hverjum blandara keyptum á sýningunni 

fylgir einnig Vitamix sleif, drykkjarmál 
og svunta á meðan birgðir endast

Vitamix Pro 750 á sér 
engann jafningja. 
Nýtt útlit og nýir 
valmöguleikar.
5 prógrömm og 
hraðastillir sjá til þess 
að blandan verður 
ávallt fullkomin og 
fersk! 

Galdurinn við 
ferskt hráefni

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Velkomin á bás okkar B-4 á 

10.000 kr.
Viðbótarafsláttur á 

sýningunni 

Komið og hittið starfsfólk Véla og verkfæra í bás C-9 á 
Amazing Home Show. Við kynnum meðal annars snjallar 
læsingar fyrir heimili, hurðarhúna, fjarlægðarmæla, höfuðljós, 
verkfæravagna, hleðsluborvélar og verðmætaskápa. 
Frábær tilboð og spurningaleikur með veglegum vinningum.

Velkomin í bás 
Véla og verkfæra 
erum á svæðinu Nútímaheimilið

Laugardalshöllinni, 19.–21. maí

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.isÁbendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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VÍNYLPARKET  
– frábær lausn fyrir heimili, sumarhús, skóla ofl.

Flugumýri 34 • 270 Mosfellsbæ
Sími 896 9604 • vinylparket.is

vinyl golfefni

• Viðhaldsfrítt
• Níðsterkt
• Þolir vatn og þunga trafík
• Margir litir

Vínylparket fæst smellt, niðurlímt eða 
lauslagt og í mörgum tilfellum er hægt 
að leggja það yfir önnur gólfefni.

VERIÐ VELKOMIN Á BÁS A9 



Vísinda-Villi er uppátektarsamur. 

Einar Mikael töfrar fram alls kyns 
sjónhverfingar.

Sýningin Amazing Home 
Show í Laugardalshöll um 
helgina er ætluð allri fjöl-

skyldunni. Gestir geta kynnt sér 
allt það nýjasta á markaðnum fyrir 
heimilið og garðinn. Að auki er 
ýmislegt í gangi fyrir börnin.

Á sýningunni verður skemmtileg 
dagskrá fyrir börnin, bæði á 
laugardag og sunnudag. Sérstakt 
barnasvæði með leiktækjum 
verður sett upp en þar geta börnin 
fengið útrás í leik. Einnig verða 
uppákomur á sviðinu. Á laugardag 
kl. 12.30 kemur íþróttaálfurinn og 
sýnir listir sínar. Bíbí og Björgvin 
Frans mæta klukkan tvö með 
töfrandi lög ævintýranna, Einar 
Mikael töframaður galdrar svo 
fram ýmislegt sem á eftir að koma 
börnunum á óvart. Einar Mikael 
verður á sviðinu kl. 15 og sjálfur 
Vísinda-Villi kl. 16.

Á sunnudag eru einnig sýningar 
á sviðinu. Sirkustrúðurinn Wally 
sýnir listir sínar kl. 12.30, Bíbí og 
Björgvin koma aftur á sunnudeg-
inum kl. 14 og sömuleiðis Einar 
Mikael töframaður. Í lokin eru 
það Bollywood-dívur Kramhúss-
ins sem dansa af krafti. Það er því 
ýmislegt í gangi fyrir bæði börn og 
fullorðna í Höllinni um helgina.

Einar Mikael er einn færasti 
sjónhverfingamaður Íslands. Hann 
útbýr sjálfur allar sínar sjónhverf-
ingar. Einar Mikael hefur hitt 
heimsfræga töfra- og sjónhverf-
ingamenn.

Börnin þekkja Vísinda-Villa og 
uppátæki hans. Hann hefur verið 
með vinsælar sýningar í sjónvarp-
inu og á sviði Borgarleikhússins. 
Þá hefur hann gefið út vinsælar 
bækur.

Trúðurinn Wally hefur skemmt 
Reykvíkingum síðustu ár með frá-
bærum sirkusatriðum. Á bak við 
gervið er Lee Nelson sem er sirkus-
listamaður og sýnir með Sirkus 
Íslands.

Töfrabrögð, 
sirkustrúður og 
Vísinda-Villi

Nýsköpunarmiðstöð stendur ásamt 
Samtökum iðnaðarins og Vista 
Expo að sýningunni Amazing 

Home Show. Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands er vettvangur nýrra hugmynda á 
völdum sviðum rannsókna, þróunar og 
vísinda. Á heimasíðu miðstöðvarinnar 
segir að stefna Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands sé að vera fyrsti valkostur sprota-
fyrirtækja sem leita stuðningsþjónustu 
og aðstoða við fjármögnun hennar og 
að vera burðarás í fjölþjóðlegu sam-
starfi rannsókna- og þróunarverkefna. 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands leitast við 
að vera í forystuhlutverki í stuðningi og 
uppbyggingu skapandi atvinnugreina. Á 
heimasíðu miðstöðvarinnar má kynna 
sér samstarfs- og þróunarverkefni sem 
verið er að vinna að, meðal annars 
í hönnun og framleiðslu, verkefna í 
ferðaþjónustu og verkefna sem miða að 
aukinni nýtingu á orku. Þar segir einnig 
að nýsköpun sé undirstaða framþróunar 
á öllum sviðum mannlegs samfélags og 
grundvöllur nýrrar þekkingar. www.
nmi.is

Vettvangur nýsköpunar

Ferðavagn 
fyrir útivistina!

Notalegt svefnpláss fyrir tvo með góðu geymslurými. 
Vel útbúin eldunaraðstaða með kæli, gaseldavél, vaski, 60 lítra 

vatnstanki og sturtu. Hægt að bæta við aukahlutum, eins og þakgrind, 
olíumiðstöð, aukatjaldi með gistirými fyrir tvo í viðbót o.m.fl.

SPENNANDI EHF
MÖRKIN 6

108 REYKJAVÍK
s: 893-7911

skuli@spenn.is

Kynningarverð!

Sýnum Caretta á Amazing Home Show! 
- endilega kíkið við!

ATH! Utanvegaakstur er ólöglegur samkvæmt lögum. 
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