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Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl 14.00 – 15.00

Frum

Seljuskógur 18 Akranesi - fokhelt - 100% lán

Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús. Búið er
að klæða húsið að utan, setja veggjagrindur,
rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26
fm bílskúrinn. Verð 30 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Grandavegur - 3ja herb.86,9 fm - 60 ára +

Mikið endurbætt raðhús á Álfhólsvegi og dren og vatnslagnir eru nýlega endurnýjaðar svo og þakefni hússins.

Raðhús á Álfhólsvegi
Draumahús fasteignasala er með í sölu mikið
endurnýjað 163,6 fermetra raðhús á tveimur
hæðum á Álfhólsvegi í Kópavogi.

Í
Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í kjallara. Öryggishnappar í íbúðinni. Sjúkraþjálfari, hárgreiðslustofa, matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj.
Lágmúli 7, sími 535_1000

.is

búðin er mikið endurnýjuð en náttúruflísar eru á
öllum gólfum neðri hæðar auk hitalagna í gólfi.
Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum
skápum og fatahengi og gestasalerni. Rúmgott eldhús er á neðri hæðinni með nýlegum innréttingum
frá Fríform og nýlegum tækjum. Stofurnar eru rúmgóðar og útgengi er úr borðstofunni út í garðinn.
Timburstigi liggur upp á efri hæðina þar sem
komið er upp í parketlagt hol. Baðherbergið er nýstandsett og flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa
og upphengdu salerni. Þvottavél og þurrkari eru í
innréttingu. Þrjú svefnherbergi eru á hæðinni parketlögð, tvö barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi
með tveimur góðum fataskápum.

Nýleg innrétting er í eldhúsi og nýleg tæki.

30 fermetra bílskúr með hita, vatni og rafmagni og
rúmgóð geymsla er í sérstakri viðbyggingu við húsið.
Hitalögn er í hellulagðri stétt fyrir framan húsið.

Á ils.is getur þú:
Gengið frá greiðslumati
Sótt um íbúðalán
Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Ýmsar reiknivélar
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

LÍKAMSRÆKTARKEÐJA.
Til sölu líkamsræktarfyrirtæki, hið eina sinnar tegundar hér á landi, vel staðsett með vaxandi stækkunarmöguleika. Hefur náð góðum árangri og fótfestu á markaðnum. Um er að ræða tvær stöðvar. Eru mjög vel staðsettar
og í flottu húsnæði.

SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR HÁR OG HÚÐSNYRTIVÖRUR. Verslunin LUSH Kringlunni er til sölu. Verslunin er
hluti af alþjóðlegri keðju sem nær til 500 verslana í 35 löndum. Er í góðu
plássi í Kringlunni. Góð kjör í boði. Leitið nánari uppl. Frábært tækifæri.

HEILDVERSLUN Í SPORTVÖRUM.
Til sölu heildverslun með þekkt merki í sportvörum. Er vel staðsett í góðu
húsnæði. Leitið upplýsinga.

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI
Til sölu skemmtileg sérverslun í Kringlunni. Leitið nánari upplýsinga.

ÖFLUG VEISLUÞJÓNUSTA.
Til sölu þekkt veisluþjónusta með góða aðstöðu og mikla reynslu í öllum
tegundum veisluhalds. Veilsusalir, sendingarþjónusta. Selst af sérstökum
ástæðum. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar, ekki í síma. Einstakt tækifæri.

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI.
Til sölu þekkt hársnyrtistofa, í góðu húsnæði í Kópavoginum. Góð aðstaða
og búnaður. Leitið nánari upplýsinga.

BAKARÍ - SÖLUTURN- ÍSSALA.
Til sölu á frábærum stað, bakarí, söluturn og íssala. Er með 10 ára leigusamning í góðu húsnæði á mjög sýnilegun og áberandi stað. Hefur verið
starfandi í tæp 20 ár. Frábært tækifæri.

BÍLAHREINSIVÖRUR - HEILDVERSL:
Til sölu heildverslun með heimsþekktar bílavörur. Gott tækifæri með öðru
eða eitt sér. Fyrirtækið hefur starfað um árabil. Gott verð.

VÉLAVERKSTÆÐI Á HÖFÐANUM.
Til sölu gott vélaverkstæði í viðgerðum á margskonar smávélum, og þjónustu því tengdu. Er í góðu eigin húsnæði. Góð verkefnastaða. Sanngjarnt
verð.

FISK-HEILDVERSLUN
Frum

2

Til sölu af sértökum ástæðum, gróin heildsala í fiskmeti . Kjörið tækifæri fyrir duglegan einstakling sem vill starfa sjálfstætt. Góðir tekjumöguleikar.
Miklir stækkunarmöguleikar. Gott verð.

SÉRVERSLUN Í SKARTI OG FYLGIHLUTUM
Til sölu sérverslun sem sérhæfir sig í allskonar tískuvöru og fylgihlutum,
sérlega vel staðsett í glæsilegri verslunarmiðstöð

GLÆSILEGT FYRIRTÆKI Í AUGLÝSINGAVÖRUM.
Til sölu gott fyrirtæki í auglýsingavörum. Fyrirtækið er með glæsilega
heimasíðu, með vefumsjónarkerfi og fullbúnu sölukerfi. Er með viðskiptasambönd við Svíþjóð, Bandaríkin, Kína og fl. Yfir 300 virkar vörutegundir.
Nýtt kynningarefni til staðar. Selst af sérstökum ástæðum. Upplýsingar á
skrifstofu okkar að Síðumúla 35, R.

SAUMASTOFA - FATABREYTINGAR.
Til sölu saumastofa sem er mest í fatabreytingum fyrir einstaklinga og
verslanir. Er í góðu húsnæði í miðborginni. 9 vinnustöðvar. Mjög þekkt
stofa. Gott tækifæri.

AUSTURLENSKUR STAÐUR með Take away
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækjum búin. Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Öflug
veisluþjónusta. Traustur meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA- BÍLALÚGA
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti.
Mjög flottur staður með góða afkomu. Einnig afgreitt um bílalúgur. Opið til
kl. 22. Næg bílastæði. Góður staður með vaxandi veltu. Mjög gott verð.

FALLEG BLÓMABÚÐ VIÐ LAUGAVEGINN.
Til sölu falleg blómabúð við Laugaveginn. Vel staðsett, með gott úrval af
gjafavöru. Opnunartími 11-18. Svo til allt nýjar innréttingar. Einnig eigin innflutningur á gjafavöru. Hér er gott tækifæri á ferðinni.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU, -FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða
afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI - & HÚSNÆÐI.
Til sölu rekstur trésmíðaverkstæðis í eigin húsnæði ca 300 fm Fyrirtækið er
þekkt í sínum geira fyrir vandaða framleiðslu. Mikið í allskonar innréttingasmíði, og tækjakostur sniðin að því. Afhending strax. Gott tækifæri fyrir
verktaka og á fínu verði.

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í hverfi 101, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar.
Smart stofa. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa með góða afkomu. Mjög gott verð.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108.
Nýkomin á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa í hverfi 108. 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar, nánast allur búnaður nýendurnýjaður. Staðsetning
mjög góð og næg bílastæði. Frábært tækifæri.
Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.fyrirtaekjasala.is
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Settu í sölu eða leigu - sanngjörn þóknun!
Asparfell - 111 Rvk

Rauðarárstígur-101 Rvík.

Æsufell - 111 Rvk

Þangbakki - 109 Rvk

5301800
Ugluhólar - 111 Rvk

18.900.000
15.800.000

15.700.000

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herb.
52,3 fm íbúð. Nýleg eldhúsinnrétting
og gólfefni. Laus við kaupsamning.
Nánari uppl. 530 1812/1808

Góð 46,7 fm talsvert endurnýjuð íbúð á
3ju efstu hæð í litlum stigagangi. Allt
nýlegt á baði og eldhúsi. Nánari uppl.
530 1812/1808

2ja herbergja 58,8 fm íbúð í endurnýjuðu lyftuhúsi m/útsýni. Nánari uppl.
530 1812/1808

Fallega 2ja herb. 69,8 fm íbúð á 7. h. í
mjög vel viðhöldnu lyftuhúsi með frábæru útsýni. Þvhús á hæðinni og stórar SVsvalir. Stutt í alla þjónustu s.s.
verslun, bíó og kirkju. Uppl. í s. 530
1800/1811

Grensásvegur - 108 Rvk

Flétturimi - 112 Rvk

Gullengi - 112 Rvk

Rauðagerði - 108 Rvk

22.900.000

24.000.000

15.800.000

22.800.000

25.900.000

Dúfnahólar - 111 Rvk.

21.900.000
58,1 fm 2 herbergja íbúð á 3. hæð og
efstu hæð. LAUS FLJÓTLEGA. Nánari
uppl. 530 1800/1805

Glæsileg, nýuppgerð 71,4 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Ný gólfefni,
innréttingar o.fl. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Nánari uppl. 530
1812/1808

Neðastaleiti - 103 Rvk

Klapparhlíð - 270 Mos

16.400.000

36.500.000

30.900.000

3ja herb 95,6 fm íbúð á 2. hæð auk
stæðis í bílag. Stórar vestursvalir.
Húsið var tekið í gegn að utan sumar
07. Stutt í þjónustu og skóla. Nánari
uppl. 530 1800/1805

Falleg talsvert endurnýjuð 85,1 fm 3ja
herb. íbúð með sérinngangi af svölum,
á 3ju hæð í fjölbýli. Nánari upplýsingar í s. 530 1800 / 1809/1813.

Skemmtileg 85,4fm, 3ja herb. risíbúð í
þríbýli, við rólega götu í Gerðunum.
Nánari upplýsingar í s. 530 1809/1813

Falleg 3 til 4ra herb. útsýnis íbúð, 121,7
fm auk 28,6 fm stæði í bílageymslu,
samtals 150,3 fm á þessum vinsæla
stað. Þvottaherbergi og geymsla inn
af íbúð. Nánari uppl. í s. 530 1809/1813

Falleg 107,4 fm 3ja herb íbúð á 1. hæð
í nýl lyftu fjölbýli byggðu af ÍAV. Fyrir
50 ára og eldri. Stór verönd á sérafnotareit. Bókaðu skoðun í s. 530
1800/1811

Hraunbær - 110 Rvk

Engihjalli - Kópavogur

Fróðengi - 112 Rvk

Ofanleiti - 103 Rvk.

Þórðarsveigur - 113 Rvk

Hverfisgata - 101 Rvk

Frum

Góð 3-4ra herbergja 81,8 fm íbúð á
1.hæð með sérinngangi í fjórbýli.
Nánari upplýsingar í s. 530 1809/1813

32.500.000
21.900.000
AUÐVELD FJÁRMÖGNUN!!
Rúmgóð 3ja herb. 95,5 fm íbúð á
annarri hæð í fjölbýli. Nánari uppl. S.
530 1813/1809

Álfheimar - 104 Rvk.

24.900.000

18.900.000
Björt 78,1 fm 3ja herbergja íbúð á 7.
hæð í lyftuhúsi með frábæru útsýni.
Nánari uppl. S. 530 1813/1809

Strandgata - 220 Hfj

25.900.000

29.900.000

26.000.000 Lán á 4,15% vxt fylgir

27.700.000

Skemmtileg 117.7 fm 3ja herbergja
íbúð á tveim hæðum, 3. og 4. hæð,
með frábæru útsýni ásamt 24,5 fm
stæði í lokuðu bílsk. Nánari uppl. S.
530 1813/1809

Björt og falleg 3ja herb. íbúð á 3ju hæð
í góðu fjölbýli við Ofanleiti. Nánari
uppl. í s. 530 1813/1809

Glæsileg 3ja herb 92 fm íbúð þ.a. 7,7
fm geymsla á 3. hæð, með sérinngangi
í lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu.
Nánari uppl. 530 1800/1808/1812

Góð 3ja herbergja 96,7 fm íbúð á 2.
hæð ásamt geymslu við Hverfisgötu.
Örstutt í bæinn. Nánari uppl. 530
1808/1812.

Flétturimi - 112 Rvk

Flétturimi - 112 Rvk

Fálkagata - 107 Rvk

Álagrandi - 107 Rvk

27.900.000

Björt 103,4 fm 4-5 herbergja endaíbúð
við Álfheima, skammt frá Glæsibæ.
Íbúðin er með gluggum á 3 vegu, 3-4
svh. Eldhúsið er nýlega endurnýjað,
bæði innr. og gólfefni. Nánari uppl. S.
530 1812/1808

Glæsileg 88,3 fm skrifstofuhæð á frábærum stað í hjarta Hafnarfjarðar.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Eignin hentar mjög vel fyrir ýmiskonar
rekstur. Nánari uppl. 530 1811

Virkilega fallega 4ra herbergja, 105,2
fm ásamt 42,1 fm stæði í bílageymslu
samtals 147,3 fm Vandaðar innréttingar og gólfefni. Stutt í alla þjónustu.
Nánari uppl. 530 1800/1811

29.900.000 Áhv. lán geta fylgt.
Falleg 6 herb 138,1 fm íbúð á 3/efstu
hæð þar af 20,4 fm stæði í opnu bílsk.
Óskráð risloft. Gott útsýni. Nánari
uppl. 530 1800/1805

Skemmtileg 115,1 fm 4 herbergja hæð
með sérinngangi. Góð eign, öll þjónusta í næsta nágrenni. Nánari uppl.
530 1800/1805

Björt og falleg 111,2fm, 4ra herbergja
hæð og ris í Vesturbænum. Nánari
uppl. í s. 530 1800/1809/1813

Ferjubakki - 109 Rvk

Holtsgata - 260 Rbæ

Goðheimar - 104 Rvík.

Gvendargeisli - 113 Rvk

Fannahvarf - 203 Kóp

Grenimelur - 107 Rvk

4ra herbergja 105,1 fm íbúð á 2.hæð í
bakkahverfinu í Breiðholti. Stigagangur tekinn í gegn í sumar. Nánari upplýsingar í s. 530 1800 / 1809

Gott 122,8 fm 4 herb parhús á 2
hæðum ásamt 38 fm bílskúr með
gryfju. Skóli, leiksskóli, banki, verslun,
sundlaug og fl. þjónusta í næsta
nágrenni. Nánari uppl. 530 1800/1805

Björt og falleg 132,5 fm hæð auk 30 fm
bílskúrs við Goðheima. Stórar suðursvalir yfirbyggðar að hluta. Nánari
uppl. 530 1812/1808

Nýleg, falleg 4ra herb. 105 fm íbúð á
jarðhæð í fjölbýli með ca 60 fm verönd
og stæði í lokaðri bílgeymslu. Nánari
uppl. S. 530 1813/1809

Stórglæsileg 4ra herbergja 136,7 fm
endaíbúð með sérinngangi á 1. hæð
við Fannahvarf.
Þvottahús og
geymsla innan íbúðar, hellulögð verönd. Nánari uppl. 530 1808/1812

Góð 139,1 fm 6 herb hæð og ris með
sérinng auk 27,9 fm bílsk sem hægt er
að nýta sem íbúð. Upphituð innk. Húsið
var tekið í gegn 2006, sprunguv og
steinað. Góð eign með mikla möguleika
á frábærum stað. Nánari uppl. 530
1800/1805

Byggðarholt - 270 Mos

Granaskjól - 107 Rvk

Hásteinsvegur - 825 Sto

Blómsturvellir - 825 Sto

Grímsnes - 801 Sel

Lautarvegur 4 Rvk

21.900.000

42.200.000

30.900.000

34.500.000

39.900.000

38.500.000

18.900.000
47.500.000 - LAUST FLJÓTLEGA
Fallegt og mikið endurn. 142,9 fm endaraðh. auk 33,3 fm bílskúrs, samt.
176,2 fm á góðum stað í Mosfellsbæ.
Nánari uppl. í s. 530 1809/1813

69.900.000
Glæsilegt 5 herbergja 184 fm endaraðhús á 2 hæðum, þ.a. innb. 21,5 fm bílskúr í botnlangagötu við Granaskjól.
Nánari uppl. 530 1808/1812.

TILBOÐ ÓSKAST!
Glæsilegt 207,3 fm einbýlishús á sjávarlóð við Hásteinsveg á Stokkseyri.
Innb. 38,5 fm bílskúr. Frábært útsýni.
Nánari uppl. 530 1808/1812.

TILBOÐ ÓSKAST!
Gott 5 herbergja 197,3 fm einbýlishús
á einni hæð, þ.a. innb. 38,9 fm bílskúr
við Blómsturvelli á Stokkseyri. Nánari
uppl. 530 1808/1812.

Glæsilegt 85,7 fm sumarhús á frábærum stað í Grímsnesi. Steyptur grunnur með hita í plötu og allur frágangur
er fyrsta flokks. Gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum. 7007 fm eignarlóð. Nánari uppl. 530 1811

Draumahús ehf. • Hjalti Pálmason hdl. og Sigurður J. Sigurðsson löggiltir fasteignasalar
Mörkinni 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Fax 530 1801 • Strandgötu 41 • 220 Hafnarfjörður • Sími 530 1800 • Fax 530 1821
draumahús@draumahús.is • draumahus.is

LÓÐ Í FOSSVOGI
Leyfilegt er að byggja allt að 540 fm
hús á allt að 3 hæðum+ kjallara. Tilboð
óskast.
Nánari
uppl.
530
1800/1812/1808
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Öldugata - 245,4 fm einbýli

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán

Eignin skiptist í 3 hæðir auk bílskúrs. Í kjallara er 3ja herb. Íbúð m/sérinngangi,
geymsla og þvottahús. Miðhæð: anddyri, wc, hol 2 stofur, rúmgott eldhús.
Efsta hæð: wc, 3 góð svefnh. 15 fm svalir

Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús. Búið er að klæða húsið að utan, setja
vegjgagrindur, rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj

Laugavegur - Lúxus - 3ja herb3ja Þingholtsstræti-101 2ja herb.Íbúðin
Grundarstígur - 4. herb, 143 fm Stararimi - einbýlishús með útsýni Engihjalli - 1 hæð
herb. íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi við skiptist í opið rými með stofu, eldhúsi og
Fallegt 165 einbýlishús á einni hæð með 84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð Laugaveg. Íbúðirnar skilast fullbúnar með borðstofu, svefnherbergi og baðherbergi.
útsýnisíbúð
4ra herb. vel útbúin íbúð á 3 hæð. Mikið
útsýni er yfir alla borgina. Innréttingar og
gólfefni er allt fyrsta flokks. Þvottaaðstaða í íbúð. Einkastæði fylgir.

32.3 bílskúr. Eignin skiptist í 3 svefnh.,
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu.

mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. gólfefnum og innr. Íbúðirnar eru frá 86,6
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús fm til 100,8 fm Mikil lofthæð er í íbúðunog bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah. um. Lyfta í húsinu.Verð frá 43 til 45 millj
Á hæðinni. Verð 20,4 millj.

Góðar svalir. í kjallara þvottahús, sér
geymsla og hjóla/vagnageymsla.Verð
35.9 milljónir

Lauganesvegur - endurnýjuð 3. Skipholt - ný 3. herb.147 fm íbúð við Kötluás - Tjarnir - BláskógarFlatahraun - Ný 4ra herb með bíl- Íshússtígur - Keflavík - nýlega herb.3ja herbergja 83,2m² íbúð sem Skipholt 50 a. Íbúðin skilast fullbúin með byggð.Ný og glæsileg 3 sumarhús.
skýli.
uppgertFallega endurgert 191 fm hús skiptist í forstofu, bað, 2 svefnherbergi, gólfefnum og innréttingum.Þvottah. og Húsin eru fullbúin með gólfefnum ásamt
119 fm íbúð í lyftuhúsi. Íbúðin er fallega
innréttuð með góðum svölum til vesturs.
Tæki og háfur í eldhúsi úr burtstuðu stáli.
Þvottah/geymsla innan íbúðar.

með húsnæði á baklóð sem er tilvalið til
útleigu. Husið hefur verið tekið i gegn
með parketi og flísum á gólfi. Verð 46
millj.

eldhús, stofu og 7 fm geymsla. . Eldhús geymsla innan íbúðar. Bílskúr fylgir. Verð
er með sérsmíðaðri hvítri sprautul. innr., 44 millj
nýlegum tækjum og gufugleypi úr burstuðu stáli. Gler, raflagnir, dósir og tenglar
er nýtt. Verð 26.6 millj.

Skipalón - nýbygging

Tröllakór - 3ja herb

Grandavegur - 3ja herb.- 86,9 fm - Hjallabraut - 4ra herb.108,1 fm² á 3. Naustabryggja - íbúð á jarðhæð
60 ára +Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í hæð við Hjallabraut, Hafnafirði. Íbúðin 120 fm 2-3ja herb. íbúð með útsýni út

3 herbergja 100,1 fm² íbúð á þriðju hæð í
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu í Skipalóni 21, Hafnafirði sem skiptist í forstofu, baðherbergi, svefnherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. auk
10 fm² geymslu í kjallara. Verð 28.8 millj.

Framnesvegur - einbýli
Fallegt 161,3 fm þrílyft einbýli í
herb., bað, hol og geymsla.
andd., svefnh., 2 saml. stofur
Kjallari: 2 svefnh., bað, hol,
þvottah, sjónvarpshol. Verð 57

107. Ris:
Miðhæð:
og eldh.
geymsla,
millj.

108 fm 3ja herbergja í búð á 2. hæð í 4.
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmgóðum svefnh. Stórri stofu með suðursvölum. Innangengt í bílageymslu. Öll eldhús
tæki fylgja með í kaupum. Vandaðar eikarinnr. Verð 26.2 millj.

góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íbúð. Sér- skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldgeymsla í kjallara.
Öryggishnappar í hús, baðherbergi, svefnherbergi og
íbúðinni. Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa, hjónaherbergi. Verð 22.5 millj
matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj.

verönd og gert ráð fyrir heitum potti.
Húsin standa hátt með miklu víðsýni.
Mjög vönduð í alla staði. 6 km frá Reykholti . Biskupstungum Verð 26 - 28,0
millj

Elliðavoginn.Íbúðin skiptist í hol, stofu,
eldhús, baðh., svefnh. Í kjallara: Sjónvarpshol, geymsla og þvottahús. Verð
25,9 millj.

Unnarbraut -Setjarnarnesi -parhús Baugakór - 3ja herb m/bíla- Hallveigarstígur - 3ja herbFalleg 3ja- Nönnustígur- Hafnarfirði Gott átta
212.7 fm 3. hæða parhús. Efri hæð: For- geymslu97 fm 3 herb íbúð með bíla- herberja í búð á þriðju hæð, húsið er ný- herbergja hús á besta stað í Hafnarfirði.
stofa, 2 baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh.
og sjónvarpshol. Í kjallara: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
Verð: 63 millj.

geymslu, íbúðin skiptist í stofu eldhús og lega uppgert að utan og búið að endurbaðherbergi, 2 svefnherbergi og þvotta- nýja allt gler. Í bakhúsi er lítil íbúð sem tilheyrir eigninni og er í útleigu fyri 30 þús á
hús inní íbúð. Verð 25.9 millj.
mán. Verð 26.5 millj.

.is

: : 535_1000

Húsið hefur verið endurnýjað að miklu
leiti fyrir utan kjallara. Þak, múr og gluggar. Ris er 97 fm, aðalhæð 103 fm plús
kjallari. Verð 59 millj.
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk.

storeign.is

FAX 535 1009

Stóreign kynnir:

Atvinnuhúsnæði og 3 nýjar íbúðir við Laugaveg.

299.4 fm húsnæði ásamt byggingarétti á 225.6 fm stækkun sem búið er að samþykkja teikningar af og
búið að borga gatnagerðagjöldin. Glæsilegar teikningar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar
- Lágmúla 7.

Frum

Fjárfestingakostur sem býður upp á mikla möguleika, litla útborgun og ýmiss skipti koma til greina.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.

Hjallahraun - miðsvæðis - mikið auglýsingagildi.

Vesturvör 30c - til sölu
Langholtsvegur - sala / leiga
Gott lager og skrifstofuhúsnæði á góðum stað, bjart og gott húsnæði þar sem búið er að taka allt í gegn
að innan. Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.

Ögurhvarf 6 Kópavogi 2.696 fm jarðhæð.
Verslunar og þjónustuhúsnæði á einni hæð tilbúið til innréttinga en fullbúið að utan. Möguleiki að
kaupa allt húsið. Lóð fullfrágengin með malbikuðum bílastæðum. Nánari upplýsingar á skrifstofu

1.768 fm sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Húsið er stálgrindarhús
með u.þ.b. 6 m lofthæð. Milliloft er í hluta hússins. Húsið er byggt árið 2001 með malbikuðum bílastæðum allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni. Nánari upplýsingar á skrifstofu
Stóreignar - Lágmúla 7.

Norðurbrún 2 - 104 Reykjavík
Stóreign hefur tekið í einkasölu eignina Norðurbrún 2 Reykjavík. Eignin er 461 fm að stærð. Eignin er
að mestu á einni hæð, en um 60 fm eru kjallari. Í dag er rekin matvöruverslun í húsnæðinu. Malbikuð
bílastæði eru fyrir utan eignina. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7..

Stóreignar - Lágmúla 7.

Hjallabrekka - 864 fm efri hæð
864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í Kópavogi. Hæðinni er auðveldlega hægt að skipta upp í tvö rými,
en er nýtt sem eitt rými í dag. Hæðin skiptist upp í bjartar og rúmgóðar skrifstofur, opin skrifstofurými,
kennslustofur og aðgerðastofur. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7..

Víkurhvarf 1 - TIL LEIGU.
Stóreign hefur til leigur húseignina Víkurhvarf 1 í Kópavogi. Húseignin er tvö hús með tengihúsi á milli
þar sem eru stigahús og lyftur. Í glerbyggingu eru þrjár skrifstofu- eða verslunarhæðir. Í lægri byggingunni er verslunar- iðnaðar- eða lagerrými með millilofti. Bílastæði eru fyrir framan hús og ofan á lægri
byggingunni. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.

5

Kristnibraut - 113 Rvk

Vilhjálmur Bjarnason
Guðbjörg Róbertsdóttir

lögg. fast.sali
lögg. fast.sali

Stóglæsileg, björt og mjög rúmgóð 150,5 fm, 5 herbergja sérhæð á þriðju hæð, efstu
í þriggja hæða steinsteyptu og báruálklæddu sex íbúða mjög snyrtilegu og fallegu
húsi þar sem allar íbúðirnar eru með sérinngangi og flottu útsýni yfir Snæfellsjökul,
Sundin og Esjuna, Verð 44,7 m.

Einbýli

Einbýli

Sérhæð

Rað- og parhús

Laugarvegur - 101 Rvk

Hófgerði - Kóp.

Klyfjasel - 109 Rvk

Lækjarvað - 110 Rvk

Grundarás - 110 Rvk

Frum

Nýbyggingar

Glæsiíbúðir til afhendingar við kaupsamning. .
Stærðir frá 64,6-75,5 fm
Herbergi: 2ja og 3ja
Algjörlega endurgert hús
Verð: 28 m til 32,7 m

Einbýli á einni hæð. Bílskúr innréttaður
sem 2ja herb íb. leigutekjur ca 90.000.
Hús. 125,5 fm - Bílskúr 40 fm
Herbergi: 5
Skipti á minni eign koma til greina
Verð 46,7 m.

Endurnýjað einbýlishús.Húsið er 3 hæðir ásamt bílskúr og skiptist í tvær íbúðir
þ.e. 244 fm með 28 fm bílskúr og 81 fm
Stærð: 353,9 fm
Verð 89 m

4ra til 7 herb.

3ja herb.

3ja herb.

Seilugrandi - 107 Rvk

Reyrengi - 112 Rvk

Marteinslaug - 113 Rvk

Vindsæll staður í vesturbænum.
Stærð: 100,2 fm
Herbergi: 4
Stæði í bílageymslu.
verð 28 m

Góð íbúð í litlu fjölbýli á jarðhæð með
sérinngangi. Sérstæði í opinni bílgeymslu. Stærð: 84,1 fm
Herbergi: 3
Verð: 20,9 millj.

Glæsilegar sérhæðir í Norðlingaholti.
Íbúðirnar skilast fullbúin að utan.
Stærð frá 122,6 fm
Að innan tilbúnar til innréttinga.
Verð frá 29,9m

Fallegt raðhús ásamt bílskúr á þessum
vinsæla stað í Árbænum.
Stærð: 284,3 fm
Herbergi: 7
Glæsilegt útsýni frá efri hæð.
Verð 65 m

Þórðarsveigur 16- 113 Rvk OPIÐ HÚS í dag frá kl. 20:00 - 20:30

Glæsilegar íbúðir til afhendingar strax.
Stærðir frá: 98,1 fm - 109,6
Herbergi: 3
Sérstæði í bílageymslu
Verð frá 26,2 m.

Stílhrein björt 4ra herbergja 96 fm íbúð á 3ju og efstu hæð með sér
inngangi. Íbúðin skiptist í 3 rúmgóð svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi og stofu þar sem gengið er út á suður svalir. Skápar í öllum herbergjum. Eikar innréttingar og innihurðar. Ljóst viðarparket á
gólfum. Flísar á forstofu og baðherbergi.
Verð: 26,9 m.

Verið velkomin

&ASTEIGNABLAÈIÈ
3ÅMI

Austurvegi 3, Selfossi

Frum

LAND Í SKEIÐA– OG GNÚPVERJAHREPPI
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Um er að ræða allt að 150 ha. land ofarlega í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Hluti landsins er skógræktarland en ræktað land er um 20 ha. Einnig er möguleiki á að leigja eða kaupa beitarland ef vill. Hagstæð fjármögnun í boði.
Tilboð óskast.
Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi
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Danfoss ofnhitastillar
Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað
Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

híbýli - eldhús
MÁNUDAGUR 28. APRÍL 2008

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Eldhúsið lítur vel út eftir breytingar en Sigurbjörg Pétursdóttir innanhússarkitekt skipulagði það.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Elín Þóra Sverrisdóttir er hæstánægð með breytingarnar á eldhúsinu.

Algjör bylting
Í raðhúsi við Tungubakkann í Reykjavík búa
hjónin Elín Þóra Sverrisdóttir og Einar Bjarnason. Þau tóku eldhúsið nýlega í gegn hjá sér og
eru í dag alsæl með velheppnaðar breytingar.
Hjónin Elín Þóra Sverrisdóttir og Einar Bjarnason
ákváðu að reyna að lappa upp á gömlu eldhúsinnréttinguna fyrir tveimur árum. „Við vorum sammála um að við þyrftum að fara að ráðast í endurbætur á eldhúsinu. Innréttingin var upprunaleg og
frá árunum 1968-69 þegar húsið var byggt, og því
komin til ára sinna,“ segja þau.
„Þegar við fórum að ræða við Sigurbjörgu Pétursdóttur innanhúsarkitekt um þær hugmyndir okkar
að endurnýja eldhúsið fóru enn fleiri hugmyndir
að fæðast,“ nefnir Elín Þóra. „Sigurbjörg kom með
skemmtilegar tillögur sem gerðu ráð fyrir að opna
á milli eldhússins og stofunnar. Við fórum síðan út í
þær breytingar að nútímavæða eldhúsið. Og sjáum
ekki eftir því í dag enda hafa þessar breytingar
reynst algjör bylting.“
Að sögn Elínar Þóru var markmiðið að gera eldhúsið hluta af stofunni. „Áður fyrr var eldhúsborð
í eldhúsinu og einnig borðstofa í stofunni. En nú
sameinuðum við þetta og erum nú með eitt stórt
eldhúsborð. Þetta fyrirkomulag er mun betra. Nú
getur stórfjölskyldan setið öll við eitt borð og nóg
er plássið. Það birtir líka vel inni í stofunni eftir að
opnað var á milli eldhússins og stofunnar sem hefur
mikið að segja.“
„Sigurbjörg teiknaði upp eldhúsinnréttinguna
fyrir okkur. Vinnuplássið er mjög gott og einnig
skápaplássið. Í stað þess að hafa helluborðið við
vegginn eins og áður er það í eyjunni og háfurinn
þar yfir. Við vildum halda okkur við eikina sem var
fyrir í húsinu og völdum innréttingu úr eik. Og í
leiðinni þegar við stóðum í þessum framkvæmdum endurnýjuðum við loftklæðingu í húsinu,“ segja
þau.
-vg

Hver hlutur hefur verið valinn af kostgæfni inn í eldhúsið.

Hver hlutur nýtur sín nú mun betur heldur en áður.

Eldhúsið lítur vel út eftir breytingar.

Vinnu- og skápaplássið hefur aukist til muna í eldhúsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hjónin njóta þess að hlusta á góða tónlist á meðan unnið er í eldhúsinu.
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Eftirsótt um allan heim
Kaffidrykkja á sér nokkuð
langa og skemmtilega sögu
en kaffi er vinsæll drykkur um
allan heim og þekkist í ýmsum
útgáfum.

Smelluform koma að góðum notum við gerð gulrótar- og ostaköku. NORDICPHOTOS/GETTY

Ómissandi í eldhúsinu
Smelluform er ómissandi í eldhúsinu. Þegar gerðar eru ostakökur er gott
að eiga smelluform og eins þegar bakaðar eru blautar kökur eins og gulrótarkökur.
Smelluform fást í öllum stærðum í dag. Fyrirtak er að eiga þau í að
minnsta kosti þremur stærðum.
Tilvalið er að setja deigið í eitt stórt form og annað minna þegar ein
uppskrift er bökuð. Þá er hægt að gæða sér til dæmis á annarri kökunni
og eiga hina til góða.
Heimabökuð kaka á fallegum diski er
dásamleg tækifærisgjöf til að taka með
í heimsókn til vina og ættingja.
-vg

Gott er að eiga smelluform og ekki sakar að
eiga þau í nokkrum stærðum.

Kaffidrykkju má rekja allt aftur
til 9. aldar, þegar kaffi uppgötvast
í Eþíópíu. Þaðan breiddist kaffidrykkja til Egyptalands og Yemen.
Arabar voru svo fyrstir þjóða til
að neyta kaffis í þeirri mynd sem
við þekkjum í dag og á 15. öld var
kaffi orðið þekkt í Persíu, Tyrklandi og í Norður-Evrópu. Ítalir voru síðan fyrstir Evrópuþjóða
til þess að tileinka sér þennan sið,
sem barst um Evrópu þvera og
endilanga, og til Ameríku þar sem
kaffi nýtur mikilla vinsælda.
Frá því að kaffidrykkja hófst
hefur kaffi oft gegnt mikilvægu
samfélagslegu hlutverki en það

Arabar drukku fyrst kaffi eins og við
þekkjum það.

Kaffi er víðast hvar vinsæll drykkur en sums staðar er kaffidrykkja litin hornauga.

hefur þó ekki alltaf verið litið jákvæðum augum. Kaffidrykkja
var til að mynda notuð við trúarlegar athafnir í Afríku og Yemen
og var af þeirri ástæðu bönnuð á
tímabili af kirkjuyfirvöldum í Eþíópíu. Pólitískar ástæður réðu því
einnig að kaffidrykkja var bönnuð í Tyrklandi á 17. öld og eins um
tíma á Englandi þar sem kaffi var
bendlað við hina ýmsu ófriðarseggi. Drykkurinn var líka litinn
hornauga af sendiboðum kirkjunnar sem þótti hann vægast sagt var-

hugaverður, enda kominn frá múslimum. Þótt ótrúlegt megi virðast
er kaffidrykkja enn illa séð innan
ákveðinna trúarhópa og má það
sjálfsagt að einhverju leyti rekja
til helgiathafnanna sem hún var
bendluð við.
Flestir eru þó á öðru máli og er
kaffi eftirsóttur drykkur um allan
heim. Er það fáanlegt í ýmsum
tilbrigðum, svo sem cappuccino,
espresso, latté, mokka og americano, og síðan óteljandi undirflokkum. Sjá www.wikipedia.org.
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Margir vilja hefja daginn með vel löguðum kaffibolla.
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Góðgæti galdrað fram
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Mokkakannan er snilldartæki í
eldhús kaffiunnandans. Algengur misskilningur er að fólk þurfi
að eiga tugþúsunda króna kaffivélar til þess að laga gott kaffi.
Með mokkakönnunni er hægt að
útbúa espressókaffi, cappuccino og venjulegt kaffi en þá er
bara að hafa minna kaffimagn í
kvörninni.
Best er að hafa vatnið
sem sett er í könnuna kalt.
Kaffið á að vera miðlungsmalað og kröftugt. Hiti er
stilltur á hæsta straum.
Best er að þvo könnuna einungis með
vatni og nota aldrei
sápu.
Mjólkurþeytarinn, eða freyðikannan, er ómissandi
fylgihlutur mokkakönnunnar.
Auðveldara er að láta
mjólkina freyða en
margur heldur þar

sem nýmjólk freyðir vel. Sojamjólk gerir það líka.
Vinsælt er að nota bragðtegundir út í mjólkurkaffið eins og
vanillusíróp og karamellusíróp. -vg

Mokkakanna og
freyðikanna.

RÝMINGARSALA

!
R
A
G
A
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T
SÍÐUS
Vegna nýrrar vörulínu frá King Koil Comfort solution
verður rýmingarsala á öllum eldri gerðum næstu daga

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem
eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknarsamtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

AVERY

AVERY

AVERY

AVERY

AVERY

Spine support

Spine support

Spine support

Spine support

Spine support

(Full XL 135x203)

(Queen size 153x203)

(King size 193x203)

(Twin XL 97x203)

(Cal King size 183x213)

kr. 84.800

kr. 89.900

kr. 129.800

kr. 68.900

kr. 129.800

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI
Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stíﬂeika, bæði í gormakerﬁ
og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

H E I L S U R Ú M
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Hvítlaukspressan og
viftan oftast í notkun
Arna Kristín Einarsdóttir,
tónleikastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, notar hvítlaukspressuna hvað mest í
eldhúsinu.

Mikilvægt er að hreinsa alltaf eldhúsvaskinn eftir uppvask.

NORDICPHOTOS/GETTY

Góð umgengni er mikilvæg
Frágangur og hreinlæti í eldhúsi er mjög mikilvægur.
Svæðið sem við notum til þess að matreiða fyrir okkur
og fjölskylduna þarf að vera hreint.
Best er að vaska upp eða setja í uppþvottavélina
reglulega, helst einu sinni til tvisvar á dag og ganga
frá matvælum.
Margir halda þó að þegar búið sé að vaska upp sé
þrifum þar með lokið. Það er hin mesti misskilningur.
Jafn mikilvægt er að þurrka vel af öllum
borðum, helst með smá sápu, og að hreinsa
vaskinn af þeim matvælum sem í honum
eru.
Gamlar og blautar matarleifar í
vaskinum eru í fyrsta lagi ógeðslegar og í öðru lagi gróðrarstíga fyrir alls
kyns bakteríur.
-kka

„Hún er reyndar gömul og lúin en
gegnir afskaplega mikilvægu hlutverki enda nota ég hvítlauk í nánast hvaða mat sem er,“ segir Arna
Kristín sem á erfitt með að fara
eftir uppskriftum. „Ég læt frekar stjórnast af tilfinningu við eldamennskuna og er hvítlaukur mitt
helsta leynivopn. Ef það eiga að
vera tvö rif í uppskrift þá set ég
hiklaust fimm,“ segir hún og hlær.
Sá hlutur sem Arna heldur þó
hvað mest upp á í eldhúsinu er nýja
Elica-viftan sem einnig er fallegt ljós. „Ég er mjög hrifin
af hlutum sem hafa margArna er hrifin af hlutum með
margþætt notagildi eins og
Elica-viftuna sem er óspart
notuð.

Arna Kristín Einarsdóttir eldar með hjartanu og
notar hvítlaukinn óspart.
MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

viðarparket

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

%
20
afsláttur

ZHUHAI basthúsgögn

stóll rétt verð 17.900,- nú 14.320,-

H96 X B73 X D76 cm 504133
sófi rétt verð 24.900,- nú 19.920,H96 X B132 X D76 cm 504140
kista rétt verð 19.900,- nú 15.920,H51 X L91 X B51 cm 506274

50%
afsláttur

HVÍTT POSTULÍN

16 stk í kassa á 50% afslætti
verð áður 3990,-

nú 1.995,MELVI

Tveir litir, hægt að stafla
535264 / 535274

verð áður 3990,-

nú 1.995,BLÓMAPOTTAR OG ÚTIVASAR
Mikið úrval af útivösum og blómapottum
á pallinn eða svalirnar

GLASAMARKAÐUR

um helgina fullt af fallegum
sumarglösum á

90,- kr. stk.

50%
afsláttur

Gleðilegt sumar
S m á ra t o rg i 3 / 2 0 1 Kó p a vo g i / s í m i : 5 2 2 7 8 6 0 / mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 / laugardagar 10:00 til 18:00 / sunnudagar 12:00 til 18:00
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Línan er framleidd af hollenska
fyrirtækinu Royal VKB.

Krukka
með loki
undir hvað
sem er.

Mjólkurkanna
sem gæti
hafa verið
sultukrukka í
fyrra lífi.

Gamlar krukkur öðlast nýtt líf
Gamlar sultukrukkur hafa löngum þótt
sjarmerandi og eru þær endurnýttar
hvað eftir annað undir rúsínur og sultu.
Ungur vöruhönnuður að nafni Jorre Van
Ast hefur tekið krukkurnar upp á sína arma
og hannað fallega eldhúslínu sem hann kallar „Jar Tops.“
Línan samanstendur af mjólkurkönnu,
sykurkari, geymslukrukku og kryddkrukku

svo eitthvað sé nefnt. Jorre hannaði eingöngu lokin því krukkurnar voru þegar til.
Lokin eru úr plasti og passa á flestar tegundir af krukkum. Þau gefa hverri krukku
sérstakt hlutverk og hægt er að koma sér
upp sínu eigin persónulega safni af könnum
og sykurkörum með því að nýta sinneps- og
sultukrukkurnar. Hugmyndin er falleg og
til þess fallin að vekja fólk til umhugsunar
um endurnýtanleika og endingu hluta.
Jorre Van Ast veltir því fyrir sér hvenær

krukka hættir að vera krukka og hvenær
hún er orðin kanna. Góð spurning!
Á heimasíðunni www.jorrevanast.com
má fræðast um hönnuðinn og krukkurnar
en þær eru framleiddar af hollenska fyrirtækinu RoyalVKB. Nánar má lesa um RoyalVKB á www.royalvkb.com
-rat
Lítil rjómakanna sem
hugsanlega var áður
sinnepskrukka.
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● ELDHÚSTUSKUR ERU ÞARFAÞING
Margir telja þær jafn mikilvægan hluta af eldhúsinu og vaskinn eða
eldavélina. Tuskurnar er hægt að nota í margt, oftast eru þær notaðar
til þess að þurrka af eldhúsborðum og eldavélum, en einnig er hægt að
nota þær til að taka upp heit pottlok eða undir heita potta.
Eins handhægar og tuskurnar geta verið þá þarf að skipta oft um.
Þar sem tuskurnar eru yfirleitt notaðar blautar verða þær auðveldlega
gróðrarstía fyrir alls kyns bakteríur. Þegar þær eru þvegnar er best að
setja tuskurnar í suðuþvott eða, sem er öllu fljótlegra, að stinga þeim í
örbylgjuofninn í nokkrar mínútur. Með því drepast bakteríurnar fljótt og
- kka
örugglega.

Danskir Fataskápar
á miklu betra verði!

Juicy Salif er til vitnis um snilligáfu
hönnuðarins Philippe Starck.

Vitnisburður
um snilligáfu
Hönnuðurinn Philippe Starck á sér
fáa líka, þar sem hann er óhræddur að takast á við ögrandi verkefni
eins og sköpunarverk hans eru til
vitnis um.
Starck lætur til sín taka á sem
flestum sviðum hönnunar, sem
sannast af því að eftir hann liggja
bæði húsgögn, eins og stólar og
risavaxnir plastsófar, og alls kyns
áhöld og tæki. Alessi Juicy Salifsítrónupressan fellur í síðarnefnda flokkinn en hún er einmitt
góður vitnisburður um einstaka
snilligáfu þessa framsækna hönnuðar.
Starck sendi sítrónupressuna
frá sér árið 1989 og er óhætt að
segja að hún hafi hlotið heldur
óblíðar móttökur. Mönnum fannst
pressan gagnast illa þótt flestum
bæri saman um að hönnunin væri
flott.
Í seinni tíð hefur minna farið
fyrir slíkri gagnrýni enda þykir
pressan klassísk og er hún á meðal
þeirra muna sem hægt er að skoða
á
safninu
nútímalistasafninu
MoMA í New York. Nánar á www.
philippe-starck.com

Hornskápur
85.600

Rennihurðir
47.300

59.100

82.300

Flex eru vandaðir fataskápar framleiddir í
Danmörku. Þeir eru fáanlegir í hvítu, eik,
kirsuber, hlyn og svarbrúnu (coffee).
Flex byggist á raðkerﬁ, 50 cm og 100 cm
einingum sem hægt er að raða saman að
vild.

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040
97.600

www.hirzlan.is

● KROSSFISKUR Í SUMARSALATINU Í undirdjúpunum úir og grúir af dýrgripum og fögrum lífverum.
Á milljónum ára skapa haföldur og straumar fullkomin form, en íbúar hafsins eru
sjálfir gullfallegir, margir hverjir. Þetta vita hönnuðir Mariposa sem sækja innblástur til
hafsins í silfruðum borðbúnaði sem skreyttur er krossfiskum og færa djásn undirdjúpanna upp á matarborðið. Útkoman er fullkomin umgjörð
um grænt salat, rauð jarðarber, gula papriku og fjólublá
eggaldin. Sjá Seaside-línuna á
www.mariposa-gift.com.

SÓLSTOFUR ∙ SVALALOKANIR ∙ GLUGGAR ∙ HURÐIR ∙ GLER ∙ SPEGLAR
HAFÐU SAMBAND OG VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ AÐ KOSTNAÐARLAUSU

565 0000

LENGDU SUMARIÐ …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

Glerborg PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar
sólstofur, glugga, hurðir og svalalokanir úr
PVC-u sem er hagkvæmur valkostur.

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• FRÁBÆR HITA- OG HLJÓÐEINANGRUN

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• FALLEGT ÚTLIT

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI

Glerborg PGV ehf. Dalshraun 5, Hafnarfjörður, Sími: 565 0000 ı Ægisbraut 30, Akranes, Sími: 456 2000 ı Val ehf. Höfða 5c, Húsavík Sími: 464 2440 Gsm: 894 1804

Frum

Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐHÚS Fallegt og vel skipulagt

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

201,2 fm raðhús m/bílskúr á góðum stað. 4 sv.herb. Skóli og leiksk.
í göngufæri. Verð 47,9 millj. 4907

BREIÐVANGUR - GLÆSILEG
Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð,
ásamt bílskúr á 2. hæð í fjölbýli.
Nýl. innréttingar og tæki, granít á
borðum, parket og granít á gólfum.
Arinn í stofu. Verð 28,0 millj. 6575

KRÓKAHRAUN - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 88,8 fm 3ja til 4ra

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT

herbergja íbúð á jarðhæð í góðu
klasahúsi, ásamt 32,0 fm BÍLSKÚR. Verð 25,9 millj. 7422

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm
BÍLSKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða
samtals 197,7 fm Verð 38,2 millj.
4660

VEGHÚSASTÍGUR - UPPGERT Vorum að fá í sölu flotta

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýj-

ELDRI BORGARAR

NAUSTAHLEIN - LAUS
STRAX Flott einnar hæðar 60 fm
2ja herb. RAÐH. fyrir eldri borgara
við Hrafnistu í Hafnarfirði. Verð
23,2 millj. 7519

LYNGBERG - SÉRLEGA FALLEGT Fallegt mikið endurnýjað
132,4 fm einbýli á einni hæð,
ásamt tvöf. 53,2 fm bílskúr, samtals 185,6 fm á góðum stað innst í
botnlanga. Verð 52,9 millj. 7434

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ

ÁLFHOLT

Fallegt 209 fm raðhús
m/bílskúr á fjölskylduvænum stað.
4 sv.herb. Svalir og verönd. Verð
38,4 millj. 6823

Sérlega falleg og vönduð íbúð með
stórri afgirtri lóð. Uppþvottavél og
ísskápur fylgja með íbúðinni. Verð
27,5 millj. 7249

uppgerða hæð í þríbýli á þessum
rólega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315

uð 136,1 fm einbýli. Teikn. af 51,5
fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb. Verð
25,5 millj. 7215

LANDIÐ

NÝ
TT

HÆÐIR

LINDARBERG - 2 SAMÞ.
ÍBÚÐIR Fallegt 255 fm 2ja íbúða

uð 131 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á
3.hæð í glæsilegu lyftuh. á besta
ÚTSÝNISSTAÐ í Hafnarf. Verð 46,9
millj. 7356

parhús/tvíbýli. Efri hæðin 173,4 fm
með bílskúr. Neðri hæð 81 fm,
ásamt 40 fm rými, samt. 120 fm
Verð 74,0 millj. 7433

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herb.

og vel skipulögð 171 fm hæð
m/bílskúr í fjórbýli. 4. sv.herb. SVsvalir. Verð 35,8 millj. 7553

ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í
góðu 6 íbúða húsi. Góð staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250

FAGRABERG Falleg 80 fm neðri
hæð í tvíbýli á frábærum stað. 2
sv.herb. Sérinngangur.Verð 23,9
millj. 7175
2JA HERB.

Valbraut - Garði

Fallegt 182
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd m/skjólveggjum. Verð 23,8
millj. 6779

NÝ
TT

NÝ
TT

EINBÝLI

SUÐURGATA - BÍLSKÚR Björt

NÝ
TT

HERJÓLFSGATA - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Nýleg afar vönd-

HRINGBRAUT

Nýlegt og glæsilegt 203 fm einbýli á 2 hæðum. 40
fm bílskúr. 4 herb. Húsið er vel
staðsett, stórar svalir. Verð 62,9 m.

FURUVELLIR
LAUST
STRAX Einbýli á einni hæð, eignin er alls 211 fm. Bílskúr 26 fm 88
fm verönd með skjólv., heitur pottur. Húsið afh. fullb. að innan sem
utan. Verð 54,9 millj. 6614

ENGJAVELLIR - GLÆSILEG LAUS STRAX Ný og GLÆSILEG
FULLBÚIN 128 fm 4ra til 5 herbergja EFRI SÉRHÆÐ í fallegu
nýju fjögurra íbúða húsi á besta
stað í nýja Vallahverfinu í Hafnarfirði. Verð 35,0 millj. 7557

SUÐURBRAUT

Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frábært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Falleg 66,1 fm 2ja herbergja

HEINABERG - ÞORLÁKSHÖFN Fallegt einbýli 1176,4fm,

íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli á frábærum útsýnisstað. Parket, flísar.
Stórar svalir. Verð 16,9 millj. 7438

einbýli. MIKIÐ ENDURNÝJAÐ. Fallegt og vel við haldið hús á góðum
stað. Verð 30,4 millj. 7554

NÝ
TT

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFHOLT - m/aukaíbúð Einbýli/raðhús (áfast litlu fjölbýli) á
þrem hæðum í Álfholtinu í Hafnarfriði. Eignin er alls 277 fm Á 1. hæð
er aukaíbúð. Verð 52,7 millj. 7335

MÓABARÐ - FALLEGT ÚTSÝNI Fallegt 148 fm einbýli m/bílskúr á rólegum og góðum útsýnisstað. Allt að 4 sv.herb. Verð 36,9
millj. 6870

TRÖNUHRAUN 3 Gott 258,4 fm

í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinnga.
Fráb. útsýni. Verð 31,9 millj. 6260

Falleg talsvert endurnýjuð 63,2 fm
2ja herbergja íbúð á 4. hæð, auk
23,7 fm bílskúrs. Verð 18,5 millj.
7347

atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
sem skiptist niður í 138,4 fm fm
gólfflöt, ásamt ca: 120,0 fm milliloft. Verð 36millj. 7541

4RA TIL 7 HERB.

3JA HERB.

GRINDAVÍK

ÁLFHOLT 161 fm efri hæð og ris

NÝ
TT

RAÐ- OG PARHÚS

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR

Falleg 109,5 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. 24 fm yfirb. svalir. Verð
27,5 millj. 7040

ESKIVELLIR

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1 HÆÐ
Fallegt 194 fm einbýli á einni hæð
með innb. bílskúr. Góð staðsetning
og stórir pallar. Verð 62 millj. 7516

ERLUÁS Glæsilegt 290 fm fullbúið einbýlishús á 2 hæðum á frábærum útsýnisstað. 5 svefnherbergi. Glæsilegar innrétt. og gólfefni. Góð verönd með skjólveggjum og heitum pott. Laust við
kaups. Verð 89,9 millj. 6875

STEKKJARHVAMMUR

Fallegt
160 fm raðhús á 2 hæðum, ásamt
25 fm innb. bílsk., samt. 185,2 fm
4 svefnh. Verð 42,5 millj. 7496

AKURVELLIR - LYFTUHÚS
STRANDGATA

Endurnýjuð 4ra
herb. SÉRHÆÐ með SÉRINNG. í
fallegu húsi. Verð 25,9 millj. 7545

Falleg og björt 91 fm íbúð á Völlunum í nýlegu lyftuhúsi. Gólfefni
eru flísar og parket. Stórar svalir.
Verð 22,4 millj. 7489

FJARÐARGATA - TIL SÖLU/
LEIGU „LAUST STRAX“ 193 fm
SUÐURHÓP 1 - FYRIR 50 ÁRA
OG ELDRI NÝLE DAÍBÚÐ Á 2. h.,
ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU í nýlegu glæsilegu LYFTUH. V. 27,2 m.

BAÐSVELLIR
MIÐVANGUR

Fallegt 188,2 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209

SUÐURBRAUT

Falleg 100,9 fm
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
litlu fjölbýli á góðum útsýnisstað. 3
möguleg 4 svefnherbergi. Verð
23,5 millj. 7539

DREKAVELLIR - jarðhæð m/
verönd Sérlega falleg og rúmgóð
íbúð á jarðhæð með afgirtri verönd
í litlu fjölb. Flísar á gólfum, baðkar
og sturta. Verð 24,5 millj. 7440

Fallegt talsvert
endurnýjað einbýli á einni hæð,
ásamt bílskúr á mjög góðum stað í
útjaðri bæjarins. 4 svefnherbergi.
29,5 millj. 7525

skrifstofuhúsn. Á BESTA STAÐ Í
MIÐBÆ
HAFNARFJARÐAR
„LYFTA“ 4 herb., stórt rými með
svölum, kaffistofa, snyrting, skjalageymsla, kompa. ÚTSÝNI. 7223

GRANDATRÖÐ - LAUST
FLJÓTLEGA Nýlegt og glæsilegt
atvinnuhúsnæði (ENDABIL) á góðum stað. Hæðin er 201,2 fm og
milliloft 73,5 fm, samtals 274,7 fm
Verð 49,5 millj. 7510

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-19.00

SKIPALÓN 4-8 HAFNARFIRÐI
50 ÁRA OG ELDRI - 90%LÁN
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á
góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti.
Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúðum
Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
Uppþvottavél og ísskápur fylgir
Granít á borðum og sólbekkjum
Tvennar svalir á stærri íbúðum
Afhending í mars-apríl 2008
Golfvöllur í göngufæri
Verð frá 19,0 millj.
Bílageymsla
Stærð

Verð

íls.lán

Viðbótar lán

Eigið fé
1.900.000 kr.

Gr. pr. Mán.

2ja

19.000.000 kr. 15.200.000 kr. 1.900.000 kr.

89.285 kr.

3ja

21.500.000 kr. 17.200.000 kr. 2.150.000 kr.

2.150.000 kr.

101.033 kr.

4ra

30.000.000 kr. 18.000.000 kr. 9.000.000 kr.

3.000.000 kr.

151.309 kr.

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon, lögg. fasteignasali – Melkorka Guðmundsdóttir

Bjarni Björgvinsson

Jón Eiríksson

lögg. fasteignasali, hdl. lögg. fasteignasali, hdl.
Egilsstaðir
Reykjavík

Jón H. Hauksson

Kristján Gestsson

Linda B. Stefánsd.

María Magnúsd.

Páley Borgþórsd.

Rósa Pétursdóttir

Stefán Ólafsson

Ævar Dungal

lögg. fasteignasali
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Akureyri

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hdl.
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hrl.
Blönduós

lögg. fasteignasali
Reyðarfjörður

301 Akranes
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Ós II
Glæsileg eign, falleg sjávarlóð , skilgreind sem búgarðabyggð á
6.665 fm. eignalandi. Á landinu má byggja útihús sem hægt er að
innrétta sem hesthús og geymslu allt að 200 fm. Stór og rúmgóður
bílskúr. Miklir og óþrjótandi möguleikar að njóta frábærrar útiveru
og friðsældar sveitarinnar. Eign sem vert er að skoða.

44 millj.
6
233,7
1982
Frábært útsýni

221 Hafnarfjörður

Einihlíð
Einstaklega glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð.
Hátt til lofts, fallegur gróinn garður með um 65 fm. skjólgóðum
palli. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og mjög gott sjónvarpshol.
Eldhúsið rúmgott með vönduðum innréttingum og góðum borðkrók. Hiti í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

25,7 millj
3
99,7
2001
Lækkað verð

Jötunsalir
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð ásamt stæði í bílageymslu í góðu
lyftuhúsi. Frábær staðsetning í Kópavogi stutt í alla almenna
þjónustu skóla, leikskóla og sundlaug. Herbergin og stofan eru
mjög rúmgóð með eikarparket á gólﬁ

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

210 Garðabær

31,9
4
120,8
2002
Endaíbúð laus
strax

Lómasalir
Vel skipulögð og falleg eign í salahverﬁ í Kópavogi í nýlegri
lyftublokk. Sérinngangur af svölum ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu, borðstofu og þrjú herbergi.

6
187,8
1197
Einbýli

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Tilboð óskast
5
207,2
2000
Frábært útsýni

Háalind
Gullfallegt parhús með innb. bílskúr og stórglæsilegu útsýn. Húsið
er á tveimur hæðum. Parket og ﬂísar á gólfum. Arin í stofu. Þrjú
rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi. Stutt í
alla almenna þjónustu.

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð 621
Byggingarár 2000
Annað Atvinnuhúsn.

Suðurhraun
Atvinnuhúsnæði með tvennum innkeyrsludyrum. Um er að ræða
391,4 fm. á jarðhæð 130,2 fm. á 2 hæð og um100 fm. á millilofti. Stórt malbikað bílplan.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

31,4
4
124,1
2001
Rúmmgóð og
falleg eign

31,5
7
163,1
1994
Skipti á eign í
Reykjavík

Grundartjörn

Jötunsalir
Björt og falleg íbúð á 3 hæð ásamt stæði í bílageymslu í góðu
lyftuhúsi. Frábær staðsetning, bein leið fyrir börn í skóla, leikskóla og
sundlaug án þess að fara yﬁr götu. Allar innréttingar úr Kirsuberjavið.
Innihurðir eru vandaðar eikarhurðir. Eign sem vert er að skoða.

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Sími 440 6000 ı www.domus.is

Vel staðsett 7 herb einbýlishús við Grundartjörn á Selfossi. Húsið
sjálft er 123.6 fm en auk þess er 39.5 fm sambyggður bílskúr.
Eignin skiptist í 6 svefnh., eldhús, 2 baðh. stofu-borðstofu-sjónvarpsherbergi, forstofu, þvottahús og bílskúr. Glæsilegur 60fm sólpallur.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar

SMIÐJUVEGUR, KÓP., 140 FM + TÆKI

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
VIÐ ERUM MEÐ:

VESTURHRAUN - INNKEYRSLUBIL.

Kaupanda að iðnaðarlóð undir 800-1500 fm hús - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda að 500 - 700 fm með góðri lofthæð og innkeyrslu - Höfuðborgarsvæðið.
Kaupanda 1000 fm iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð og rúmgóðri lóð - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda 800-1000 fm undir iðnaðarstarfsemi til leigu - Höfuðborgarsvæðið

ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI/MAKASKIPTI:

Frum

Til sölu atvinnuhúsnæði og rekstur saman við Smiðjuveg,
Kópavogi. Húsnðið
103,7 fm að grunnfleti
ásamt um 40 fm milligólf (ósamþ). Reksturinn er vel þekktur og
húsnæðið á eftirsóttu
svæði. Hringdu til
okkar í síma 517 3500 og pantaðu skoðun núna. Frábært tækifæri
á frábærum stað.

Áhugaverð tækifæri/makaskipti:
Lítið fasteignafélag, með nokkrar íbúðir á góðum stöðum í útleigu.
Ýmis skipti koma til greina.
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 1000 fm - góðar tekjur.
Makaskipti/ódýrara.
Einbýlishúsalóðir -frábærlega staðsettar í Kópavogi um 10 talsins
á rúmum 1 ha. við vatnið
Makaskipti - ódýrari eign óskast uppí samtals 3.330 fm verslunar-,
skrifts.húsn. - Kópavogi.
Byggingarréttur/framkvæmdir miðsvæðis í Reykjavík.
Byggingarréttur/framkvæmdir - rúmlega 2300 fm undir atvinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.

Til leigu glæsileg innkeyrslubil á einni hæð. Mikil
lofthæð í mæni eða um 8
mtr., þakbirta, hentar hvaða
starfsemi sem er, stór og
rúmgóð malbikuð lóð.
Mögulegar stærðir: 103 fm,
1x 5 mtr. innkeyrsluhurð, 1x gönguhurð, gryfja, wc. ; 206 fm, 2x 5
mtr. innk.hurðir, 2x gönguhurðir, möguleiki á gegnumkeyrslu, wc. ;
309 fm, 3x 5 mtr. innk.hurðir, 3x gönguhurðir, gegnumkeyrsla, wc.
; 414 fm, 4x 5 mtr. innk.hurðir, 4x gönguhurðir, gegnumkeyrsla,
gryfja, wc. Hringdu í 517 3500 og pantaðu skoðun.

AUÐBREKKA - HÚSNÆÐI + TÆKI.
Til sölu 3.hæð hússins um
288,1 fm auk sameignar.
Húsnæðið er svo til einn
geimur og hefur verið nýtt
undir trésmíðaverkstæði um
langt skeið. Gluggar í suður
og norður og gott útssýni.
Húsnæðið þarfnast standsetningar og verðið miðað við
það. Endurnýja þarf glugga og gler. Frábært tækifæri fyrir verktaka
sem þurfa á verkstæði að halda, tækjakostur fyrir innréttingasmíði.
Innifalið í verðinu er vélbúnaður á staðnum.

TUNGUHÁLS 530 FM.

EYRARTRÖÐ, HFJ, 650 FM.

Til leigu steinsteypt
iðnaðarhúsnæði með
mikilli lofthæð og 2x
stórum
innkeyrsluhurðum, um endabil
er að ræða. Möguleiki
er að skipta húsnæðinu í smærri einingar
og fjölga innkeyrsluhurðum. Lóð Malbikuð. Frábær staðsetning og eftirsótt svæði.

ÆGISGATA, 101 RVK.

Til leigu mjög vel staðsett
samtals 650 fm atvinnuhúsnæði á Hvaleyrarholtinu í
Hafnarfirði. Ein stór innkeyrsluhurð. Lóðin er stór og
rúmgóð með mjög góðri aðkomu. Mikil lofthæð. Á milligólfi sem telur um 150 fm,
eru skrifstofur, eldhús, salerni. Iðnaðarhús. Húsnæðið
er laust og til afhendingar
strax.

GRANDATRÖÐ, HFJ, 271 FM. INNKEYRSLUBIL.

Til leigu tvær glæsilegar og nýlega standsettar skrifsthæðir í miðbænum við Ægisgötu. Hver hæð er 250 fm og er önnur laus nú
þegar en hin laus í október 2008. Lagnir í utanáliggjandi stokkum,
steinteppi, eldhús og kaffiaðstaða, sér wc, falleg halogen-lýsing í
loftum,

Nýlegt og glæsilegt
atvinnuhúsnæði að
grunnfl. 201 fm auk 70
fm milligólfs þar sem
er skrifst., kaffist. og
eldhús, wc og rannsóknarst. Húsið er stálgrindarhús með liggjandi stórbáráttri aluzink
klæðningu. Vegghæð um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er
tæpir 5 mtr og er innkeyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór mænisgluggi
er eftir endilöngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frágangur húss
góður. Malbikað plan fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að
húsinu. Auðveld kaup.

DVERGSHÖFÐI - 75 FM, 132 FM, 150 FM.
Til leigu frábærlega staðsett
á höfðanum blandað húsnæði sem hægt er að leigja í
ýmsum stærðum. Sjálfstætt
um 75 fm eða 132 fm verslunar- og þjónusturými á 1.
hæð. Sérinngangur beint frá
götu. Skrifstofur og salerni.
Mjög góður sýningarsalur. Á
2. hæð, í "turni" hússins, um
150 fm, skiptist í 7 herb., eldhús, salerni. Húsnæðið hefur verið
standsett s.s. þak, gluggar ofl.

Löggilt Leigumiðlun Atvinnuhúsnæðis | Fasteignir & Fyrirtæki, Fyrirtækjasala Íslands ehf. | Sala – Leiga – Umsýsla - Verðmat. | Áratuga reynsla!

HÁHOLTI 13-15
MOSFELLSBÆ

Frum

Óli Gísli
sölufulltrúi
sími 822 8283

Hrönn
sölufulltrúi
sími 6923344

Bergrún
sölufulltrúi
sími 698 7352

Sverrir
sölufulltrúi
sími 661 7000

Bergur
lögg. fasteignaog skipasali

SÍMI 412 3300

Þing
Bergur Steingrímsson lögg. fasteigna- og skipasali

Glaðheimar 22, 104 Reykjavík

Hverfisgata 74 – 101 Reykjavik

Andrésarbrunnur 14–113 Rvík

Gnoðarvogur 78 – 104 Rvík

Opið hús í dag frá kl 19:00-19:30
Verð 44.900.000
Fm: 191,1
Brunabótarmat: 26.560.000
Herbergi: 6-7
FRÁBÆR KAUP! SÉRHÆÐ Í HEIMUNUM. Mjög falleg sérhæð með
sérstæðum bílskúr á frábærum stað. Rúmgóð stofa, eldhús og borðstofa. 4 rúmgóð svefnh., tvö baðherbergi. Þvottahús og geymsla á
hæðinni. Sérstæður bílskúr.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR ÓLI GÍSLI Í SÍMA
822 8283

Opið hús á mánudag kl. 18:00 – 18:30
Verð: 24.900.000
Fm: 78,6
Brunabótamat: 11.400.000
Herbergi: 3
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð við
Hverfisgötu í Reykjavík. Búið er að skipta um rafmagn í
íbúðinni, nýlegt eldhús, nýtt baðherbergi og ný gólfefni.
Mjög gott skipulag er á íbúðinni og hún er afar björt.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HRÖNN Í SÍMA.
692-3344

Opið hús á mánudag kl. 19:00 – 19:30
Verð: 21.900.000
Fm: 71,8
Brunabótamat: 12.900.000
Herbergi: 2
Gott áhv. lán frá ÍBLS getur fylgt með. Falleg og vel
skipu. 2ja herb. íbúð á besta stað í Grafarholti. Þvhús í
íbúð og góð geymsla í sameign. Þetta er afar skemmtileg eign, snyrtilegur stigagangur. Stutt í alla þjónustu.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR BERGRÚN BRÁ
Í SÍMA 698-7352

Opið hús á mánudag kl. 18:00 – 18:30
Verð: 32.900.000
Fm: 125.2
Brunabótamat: 18.510.000
Herbergi: 4
Glæsileg 4ra herb. íbúð með bílskúr. Húsið hefur allt verið
tekið í gegn og ný steinsöllun er á húsinu. Sameign er
mjög snyrtileg. Farið hefur verið yfir rafmagn og nýlegt
gler og gluggar eru í íbúðinni. Miðsvæðis og stutt er í alla
þjónustu. Þetta er mjög björt og falleg, vel skipulögð íbúð
í góðu fjölbýli sem vert er að skoða.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR BERGRÚN BRÁ Í
SÍMA 698-7352

Birkiteigur 3 – 270 Mosfellsbæ

Austurströnd 2 – 170 Seltnes

Steinstaðarflöt 25 – Akranesi

Safamýri 31 – 108 Reykjavík

Opið hús á mánudag kl. 20:00 – 20:30
Verð: 49.000.000
Fm: 242,9
Fasteignamat: 39.610.000
Herbergi: 7
Falleg sérhæð ásamt bílskúr í rólegu og góðu hverfi.
Íbúðin sem er á tveimur pöllum er skráð 242,9 fm þar af
33,1 fm bílskúr. Inn af bílskúr er 45 fm ósamþykkt rými
með ýmsa notkunarmöguleika. Húsið er fullbúið að utan
og lóðin er grófjöfnuð. Gott áhv. lán getur fylgt. Eigandi
skoðar öll skipti.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
SVERRIR Í SÍMA 661-7000

Opið hús á mánudag kl. 19:00 – 19:30
Verð: 19.500.000
Fm: 79,4
Brunabótamat: 10.865.000
Herbergi: 2
Frábær fyrstu kaup á Seltjarnarnesi með stórfenglegu
útsýni! Íbúðin er 2ja herbergja 55,6 fm á fjórðu hæð í
vinsælu fjölbýlishúsi auk 23,8 fm stæði í bílageymslu,
samtals 79,4 fm. Úr íbúðinni er glæsilegt útsýni yfir
Faxaflóann, Esjuna og Skarðsheiðina.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
SVERRIR Í SÍMA 661-7000

Bókið skoðun hjá Óla Gísla í síma 822-8283
Verð: 23.900.000
Fm: 13,6
Brunabótamat: 22.300.000
Herbergi: 3
Mjög falleg, rúmgóð og afar vel skipulögð þriggja
herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við
Steinstaðaflöt á Akranesi. Þvottahús er innan íbúðar og
góð geymsla í sameign. Uppsett öryggiskerfi er í íbúðinni og leikvöllur er fyrir framan húsið.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
ÓLI GÍSLI Í SÍMA 822-8283

Opið hús á mánudag kl. 18:00 – 18:30
Verð: 48.500.000
Fm: 162
Brunabótamat: 24.640.000
Herbergi: 3
Sérlega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum stað.
Íbúðin hefur verið tekin mikið í gegn bæði að innan sem
utan á glæsilegan hátt, staðsett innst í botnlangagötu.
Íbúðin er 136.9 fm og bílskúrinn 25.1 fm samkvæmt
skráningu FMR. Samtals því 162 fm. Öll aðkoma að húsinu er sérlega snyrtileg.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR
ÓLI GÍSLI Í SÍMA 822-8283

Baðsvellir 1, Grindavík

Sunnubraut 2, Grindavík
116,2 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 39,6 ferm. bílskúr/geymslu. Eignin skiptist í
stofu, eldhús, tvö baðherbergi,
geymslu. og þrjú svefnherbergi.
Nýtt skolp er útí götu og eru allar
neysluvatnslagnir nýjar. Nýtt rafmagn. Nýlegur sólpallur. Gróðurhús á lóðinni. Nýjir gluggar og ný
útidyrahurð á neðrihæð.
Verð: 21.900.000,-

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is
Glæsivellir 5, Grindavík
Stórglæsilegt 211,9 ferm einbýlihús ásamt bílskúr. Stór stofa,
stórt og bjart eldhús. 4 svefnherb. Stór bílskúr með hita og
rafmagni ásamt aukaherb. Harðviðarsólpallur með heitum potti.
Nýjar kaldavatnslagnir að hluta,
nýr forhitari. Sjón er sögu ríkari.
Verð: 39.500.000,-

Um er að ræða164,9 ferm einbýlishús á þremur pöllum ásamt
bílskúr. Stór stofa, fjögur svefnherb. tvö baðherb. Þvotthús
með geymslulofti. Parket og flísar á gólfum. Nýlegir gluggar. Frábært útsýni yfir höfnina.
Verð 24.000.000,-

Frum

Flott 114 ferm raðhús ásamt
28,3 ferm bílskúr. 3 svefnherb.
Stofa og borðstofa. Ris tekið
upp. Nýlegt parket og flísar á
hluta. Einnig nýlegt neysluvatnslagnir að hluta. Nýlegur pallur
með nýjum heitum potti. Flottur
garður.
Verð: 24.500.000,-

Fallegt 192,5 ferm einbýlishús
með bílskúr. 4 svefnherbergi.
Stór stofa og sjónvarpshol. Nýlegur fohitari er í húsinu og þakkantur. Nýlegar neysluvatnslagnir
fyrir heita og kalda vatnið. Bílskúrin er með hita og rafmagni
og einnig er aukaherbergi í bílskúrnum.
Verð: 28.200.000.-

Einbýlishús ásamt bílskúr 205
ferm. í byggingu. Húsið er timburhús klætt með báruáli. Skilast
fullbúið að innan án gólfefna, en
búið verður að flísaleggja, bað,
forstofu og þvottahús.
Verð: 33.900.000,-

Mjög gott 103,5 ferm. parhús.
Húsið skiptist í eldhús, bað, 2
svefnherb.
þvottahús
og
geymslu. Á forstofu eru flísar.
Plastparket er á stofu og herbergjum, flísar á baði. Eldhúsinnrétting, keramikborð, ofn og
vifta. Á baði eru flísar á gólfi, hvít
innrétting og baðkar með sturtu.
Góður staður, vinsælar eignir.
Verð: 18.500.000

Hvassahraun 7, Grindavík
Fínt hús fyrir laghenta. Um er að
ræða 136,7 ferm einbýlishús þar
af 26,3 ferm bílskúr. 3 svefnherbergi. Björt stofa, opið eldhús.
Flísar á gólfi nema í svefnherbergjum, þar er parket. Fín lóð
með palli.
Verð: 23.800.000,-

Ásabraut 5 eh, Grindavík
Um er að ræða 86 ferm efrihæð í
tvíbýli. Eldhús, 2 svefnherb.
sjónvarpshol, súðargeymsla og
geymsluloft. Parket er á gólfi.
Allar neysluvatnslagnir eru nýjar
og skolp. Búið er að taka þessaíbúð mikið í gegn. Mjög stutt í
grunnskólann
Verð: 12.000.000,-

Marargata 4, Grindavík

Vesturhóp 29, Grindavík

Leynisbraut 12a, Grindavík

Mjög gott 90,1 ferm endaraðhús
ásamt 25,8 ferm bílskúr, alls
115,9 ferm. Stofa, tvö svefnherb.
baðherb. og búr. Á baði er hvít
innrétting ásamt sturtu og baðkari. Parket á stofu og í svefnherb. Nýjir ofnar, nýr forhitari.
Flottur pallur og hiti í plani.
Verð: 19.900.000.-

Staðarhraun 41, Grindavík

Blómsturvellir 2, Grindavík
Snyrtilegt einbýlishús ásamt bílskúr 176,4 ferm . Mikið endurnýjað. 4 svefnherb. Nýtt parket
að hluta. Nýjar neysluvatnslagnir.
Nýtt baðherbergi.
Verð: 29.900.000,-

Grindavík

Mánagata 5, Grindavík

Arnarhraun 15, Grindavík
Mjög fallegt 139 ferm parhús
ásamt bílskúr. 3 rúmgóð svefnherbergi. Kirsuberjainnréttingar
inn í eldhúsi og inn á baði. Ísskápur, frystiskápur og uppþvottavél sem selst með, tækin
eru öll úr burstuðu stáli. Rólegt
hverfi, stutt í skóla. Gott lán getur fylgt með. V. 27.500.000,-

Mjög falleg 134 ferm einbýlishús
ásamt 34 ferm bílskúr. 4 svefnherb. 2 baðherb. sjónvarpshol.
Nýtt járn á þaki, nýjar neysluvatnslagnir. Forhitari. Hiti í plani.
Sólpallur með heitum potti.
Verð 29.500.000,-

Ásabraut 14, 0203, Grindavík

Vörðusund 1, Grindavík - NÝTTNýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrindarhús einangrað og klætt að
innan. Vegghæð 4,75 m Mænishæð 6,95 m Innkeyrsluhurð 4m
há. Hiti í gólfi, slípuð gólfplata.
Lóð grófjöfnuð ferm. 167,4
Verð: kr. 16.000.000,-

Staðarsund 7, Grindavík -NÝTT-

Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlishúsi með sérinngangi. Stofan og
eldhús í opnu rými. Eikarparket á
gólfum í 2 svefnherbergjum og
stofu. Svartar flísar á baðherbergi, geymslu og forstofu. Öll
ljós fylgja og ísskápur.
Verð: 18.700.000,-

Höskuldarvellir 25,

Verð: án millilofts:

Um er að ræða 100 ferm atvinnuhúsnæði, möguleiki er á 40 ferm.
8 metra há lofthæð upp í mænir.
Stór innkeyrsludyr. Húsnæðið afhendist svotil tilbúið til innréttinga
en fullbúið að utan með liggjandi
bárujárni. Gólfhitalagnir eru í
plötu. Innkeyrsludyrnar eru ekki
með mótor. Grófjafnað bílaplan.
11.500.000,- með millilofti: 12.500.000,-

NÝ GARÐHÚS
Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný garðhús sem eru enn sterkbyggðari

45 mm bjálki

GESTAHÚS B

en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34mm að þykkt og koma með tvöfaldri

15 -17m²

Garðhýsi

Raðhús

70 mm bjálki

08-0040 Hennar hátign

45 mm bjálki

Parhús

taka niður pantanir.

Sumarhús

Einbýlishús

vatnslæsingu. Fyrsta sending kemur í apríl 2008 og erum við þegar farin að

SVEFNKOFI

9,7m²

GESTAHÚS D

34 mm bjálki

GARÐHÚS

6-9,7 m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

25 m²

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari

A u s t u r v e g i 3 8 – S í m i 4 8 2 4 8 0 0 – w w w. a r b o r g i r. i s
Einbýli

2ja herb.

Sumarbústaðir

Tryggvagata - Reykjavík. Mikið endurnýjuð vel skipulögð 2ja herb
íbúð á 4. hæð. Gott innra skipulag, vönduð og ný gólfefni, nýjar innréttingar.
Verð 21,9 millj.

Sumarhús - Vaðlaborg Glæsilegt orlofshús í Svalbarðsstrandahreppi,

Ásmýri við Laugarás Reisulegt 258 fm hús á tveimur hæðum á sérlega
fallegum stað með einstöku útsýni. Skemmtileg heimkeyrsla að húsinu sem
stendur á 12.700 m2 lóð. Tilboð Óskast.
Frum

4ra herb.

5 km frá Akureyri.Vandaðar innréttingar og gólfefni, 3 svefnherb., verönd með
heitum potti og fallegu útsýni. Gott innbú fylgir Verð 32 millj.

Atvinnuhúsnæði

Álfkonuhvarf - Kópavogi.

Sérlega vel skipulagt 4ra herbergja
endaíbúð á jarðhæð auk stæðis í bílageymslu. Góðar innréttingar, 4 rúmgóð
svefnherb. og stór verönd. Verð 28,7 Laus strax.

Hrísmýri - Selfossi. Gott og mjög vel staðsett 537 m2 iðnaðar / verslunarhúsnæði sem stendur á áberandi stað við þjóðveg 1. Húsið bíður uppá
ótalmöguleika og er að hluta til á tveimur hæðum, 3 innkeyrsludyr. Tilboð
Óskast.

Rauðavað - Reykjavík. 4ra herbergja og sérlega lagleg 117 m2 íbúð

Garðyrkjustöð - Laugarási. Vel búin garðyrkjustöð í fullum rekstri

auk stæðis í bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Lítið fjölbýli á
barnvænum stað. Verð 34,5 millj.

og samanstendur eignin að nokkrum gróðurhúsum, fullbúnu íbúðarhúsi og
starfsmannahúsi. Spennandi tækifæri í fallegu umhverfi. Tilboð óskast.

Snorrastaðir - Laugavatn. Snoturt sumarhús í fallegu umhverfi sem
fengið hefur gott viðhald. 3 herbergi, heitur pottur, útisturta og gróin
eignalóð. Verð 14,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi. Einstaklega íburðarmikill og vandað
sumarhús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi skammt frá kerinu. Stór
stofa, 4 svefnh, vandaðar innréttinga og gólfefni, stór verönd. Eign í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

Guðrún Hulda
Ólafsdóttir,
hdl.

Los Faros de Panama
Ein stærsta íbúðabygging í heimi - 346 metrar á hæð
Los Faros de Panama:

• Ein stærsta íbúðabygging í heimi -

Frum

346 metrar á hæð

• Verður eitt aðal kennileiti Panamaborgar
• 2ja-, 3ja-, 4ra- og 5 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Útsýni yﬁr borgina og Panamaskurðinn
• 30.000 fm verslunarmiðstöð í húsinu
• VIP íbúðir á efstu hæðunum ásamt „sky lobby“
• 5 stjörnu hótel
• Casino
• Ráðstefnuaðstaða
• Þyrlupallur
• John Hopkins sjúkrahúsið í sömu götu
• 60.000 fm verslunarmiðstöð í næsta húsi
• 10 mínútna akstur á alþjóðaﬂugvöll
• Verð íbúðanna á eftir að hækka fjórum sinnum
um 10% á byggingartímanum, næsta hækkun er
hinn 14. júní n.k. Hér er um mjög áhugaverða
fjárfestingu að ræða í landi sem býr við mikinn
hagvöxt.

Panama - Land tækifæranna!

• Lýðræðislega kjörin ríkisstjórn og forseti
• Bandaríkjadalur er gjaldmiðill Panama
• Stöðugt efnahagslíf - lág verðbólga
• Mikill hagvöxtur (10,5% árið 2007)
• Stöðugar og vaxandi tekjur af Panamaskurðinum
• Annað stærsta fríverslunarsvæði heims
• Hagkvæmt skattaumhverﬁ
• Panamaborg - Fjármálamiðstöð mið- og
suður Ameríku
• Heilbrigðisþjónusta á heimsmælikvarða
• Verðlag afar hagstætt - nýtískulegar
verslunarmiðstöðvar
• Hitabeltisloftslag - meðal hiti um 27°C allt árið
• Panama er laust við náttúruhamfarir eins og
jarðskjálfta og fellibylji
• Landið er öruggt og heimamenn vinalegir
• Bestu golfvellir í latnesku Ameriku
• Einstakt dýralíf og náttúrufegurð
• Góðar strendur í námunda við borgina
• Panama valið eitt af fjórum bestu löndum
í heimi fyrir eldri borgara skv. The American
Retirement Association

Skoðunarferð frá Íslandi er fyrirhuguð hinn 19. maí, n.k.
Hringdu núna og fáðu sendan ókeypis bækling eða bókaðu kynningu!
Sóleyjargötu 17 • 101 Reykjavík • Símar 510 3500 / 615 1020 E-mail: info@ghinvest.net • www.ghinvest.net

:: 535_1000
Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Á Arnarneshæðinni
Gott útsýni
Mót suðri og mikil veðursæld.
Vel skipulagðar 3. og 4. herbergja íbúðir
Mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
Hallakur

Frum

Línakur

Áhvílandi 18 milljóna króna lán frá ÍLS
Verð 29.5 – 35.9 milljónir gott fermetraverð
Seljandi lánar 5 milljónir án vaxta og verðtryggingar
í 5 ár án stimpilgjalds og þinglýsingagjalds.
Eignaskipti möguleg.

