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Furuvellir 13

Til leigu skrifstofu- og verlsunarhúsnæði á
tveimur hæðum. Um er að ræða 270 fm. á
jarðhæð og um 200 fm. á annari hæð. Býður
uppá gott auglýsingagildi, stórir gluggar út að
götu. Gott aðgengi og bílastæði. Leigist
saman eða í sitthvoru lagi.
Fasteignin er í góðu ásigkomulagi og laust til
afhendingar í október 2008
Frekari upplýsingar á skrifstofu.

– Mest lesið

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Ægisgata 5 - 101 Rvk

Við Stórakrika 26 er upphitað og hellulagt bílaplan og í garðinum eru sólpallar og skjóveggir úr harðviði.

Opið hús í dag mánudaginn 30. júní milli kl. 18-19

Stílhreint og vel búið

Frum

Fasteignasalan Stakfell hefur
til sölu rúmgott einbýlishús í
Mosfellsbæ.

37.500.000
Glæsileg 2ja herbergja 91,7 fm. lúxusíbúð með sérinngangi á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi með góðu útsýni yﬁr Reykjavíkurhöfn.

Guðmann s. 845 3779 tekur á móti gestum.

H

úsið skiptist í anddyri,
tvær stofur, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi
og þvottahús en þaðan er innangengt í tvöfaldan bílskúr.
Plankaparket úr litaðri, olíuborinni eik er á öllum gólfum
nema á baðherbergjum og þvottahúsi þar sem eru svartar flísar. Í

EIGNIR

forstofunni eru hvítir hálfglans
skápar. Gestasnyrting er flísalögð með svörtum og hvítum flísum, sturtu og upphengdu salerni.
Stofan er með gluggum niður í
gólf og glerhurð opnast út á sólpall. Borðstofan er samliggjandi
stofu.
Í eldhúsi er hvítlökkuð innrétting frá GKS. Ísskápur, frystir og ofnar frá Miele eru felldir
í innréttinguna. Hjónaherbergið er rúmgott með horngluggum
niður í gólf og er hægt að ganga

úr herberginu út á sólpall. Baðherbergið er með nuddbaðkari,
sturtuklefa úr gleri og hvítri innréttingu með granítborðplötu.
Salernið er upphengt og tæki frá
Philip Stark. Þvottaherbergið er
við enda svefngangs en úr því er
hægt að ganga út í garð.
Í garðinum, sem er þakinn úthagagrasi með berjalyngi, eru sólpallar og skjólveggir úr harðviði.
Bílaplan er upphitað og hellulagt
og steyptur veggur afmarkar lóðina frá götu.

ÓSKAST!

Allir þeir sem skrá eignir í sölu hjá okkur
eiga möguleika á að vinna ﬂugferð fyrir tvo til Evrópu.
Ekkert skoðunar- og skráningargjald.
Hafðu samband í síma 511

5005 eða á
www.husin.is

Hlökkum til að heyra frá þér og þjónusta þig.
Frum

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Dregið verður 3. júlí 2008

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • Fax 511 5009 • www.husin.is

Frum

Faxabraut 35b, Keflavík,
Laut 16, 0106 - NÝTT

Túngata 18, efri hæð, Grindav.

Vesturhóp 14, Grindavík

Um er að ræða 107,9 ferm. Íbúð í 12býli. Húsið er steyptar einingar frá Einingarverksmiðjunni Borg. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Húsið er mjög vel staðsett nálægt skóla
og leikskóla. 100% lán. 80% frá ÍLS fylgir
með og 20% frá verktaka með sömum kjörum og frá ÍLS
Verð: 19.900.000,-

58,8 ferm. risíbúð í tvíbýliishúsi. Eignin skiptist
í 2 svefnherbergi og stofu. Spónarparket á
svefnherbergjum en búið er að flota gólf í
gangi og stofu. Dúkur er inná baðherbergi og
einnig eldhúsi. Baðherbergi er með baðkari
sem er einnig sturta.. Sameiginlegur inngangur.
Verð: 9.500.000,-

Um er ræða 151,7 ferm einbýlishús frá Sparra
ehf. Húsið er í byggingu eins og stendur.
Hægt er að fá húsið á nokkrum stigum. Fullbúið, skilast með flísum að utan en án gólfefna og að utan með tyrftri lóð. Innkeyrsla og
stéttar eru hellulagðar með hitalögn.
Verð: 31.000.000,-

Raðhús á tvemur hæðum, á neðri hæð er forstofa, gestasalerni, lítið vinnuhorn, eldhús,
þvottahús, stofa og hol. Á efri hæð eru fjögur
svefnherbergi, og baðherbergi. Góður bílskúr.
Húsið er á góðum stað í Keflavík nálægt skóla
og íþróttasvæði.
Verð: 26.000.000,-

Kirkjuvegur 10, Reykjanesbær
Þetta er mjög rúmgóð og skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 2h í fjölbýlishúsi. Í eldhúsi er
spónlögð innrétting, siemens eldavél, parket
á gólfi. Geymsla og þvottaherb. er í íbúðinni.
Parket á holi, stofu, og holi. Tvennar svalir.
Verð: 19.500.000,-

Brekkstígur 35b, Njarðvík,
Glæsivellir 14, Grindavík

Ásabraut 5 eh, Grindavík

Um er að ræða stórglæsilegt 233,8 ferm einbýlishús á tveimur hæðum og 49,2 ferm bílskúr, samtals 282,8 ferm. steypt 1997. 4
svefnherb. 2 stofur.eldhús, 2 baðherb. Þvottahús og geymsla. Sólpallur að framan og aftan. Garður vel í rækt.
Verð: Tilboð óskast.

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,-

Hafnagata 15, Höfnum,
Um er að ræða einbýlishús ásamt gestahúsi.
Húsið er frá árinu 2003. Á neðri hæð eru forstofa, stofa, eldhús og stórt baðherbergi. Á
efri hæð eru tvö svefnherbergi. Parket á gólfum. Í gestahúsi er svefnherbergi, stofa og salerni. Heitur pottur.
Verð: 18.000.000,-

Rúmgóð 4ra herb íbúð á annari hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, tvö
svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi. Í
kjallara er hjólageymsla, sameiginlegt þvottahús og sér geymsla. Eign sem vert er að
skoða
Verð: 20.400.000,-

Hafnargata 78, Keflavík
Íbúðin skiptist í samliggjandi stofur og 2
svefnherb. Í eldhúsi er innrétting, lökkuð og
spónlögð, dúkur á gólfi, ofn, hellurborð og
vifta. uppþvottavél. Á baði er innrétting, flísar
á gólfi, sturta. Geymsla í kjallara.
Verð: 15.100.000

Framnesvegur 10, Reykjanesb.
Höskuldarvellir 25, Grindavík

Laut 16, 0204 - NÝTT

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.-

Um er að ræða 90,4 ferm. Íbúð í 12býli. Húsið
er steyptar einingar frá Einingarverksmiðjunni
Borg. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.
Húsið er mjög vel staðsett nálægt skóla og
leikskóla. 100% lán. 80% frá ÍLS er á íbúðinni
og 20% frá verktaka með sömum kjörum.
Verð: 16.700.000,-

Laufdalur 11, Njarðvík,
Nýtt fallegt fullklárað raðhús. 4 svefnherbergi
innangengur bílskúr. parket á stofu herbergjum og gangi, flísar á forstofu, eldhúsi og
þvottahúsi. áhvílandi rúmlega 90% lán. Eign
sem vert er að skoða nánar.
Verð: 30.500.000,-

3ja herb. íbúð á neðri hæð með sérinngangi
og 29 ferm bílsk.. Íbúðin skiptist í stofu, hol og
2 svefnherb. Í eldh. er innrétting máluð, dúkur
á gólfi, eldavél. Á baði er veggir og gólf dúkalagðir, wc, sturta er í þvottaherbergi. Þvottaherb. er sameiginlegt m/efri hæðinni. Íbúðin
getur verið laus fljótlega. Íbúðin þarfnast lagfæringar.
Verð: 11.000.000,-

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Létt í

PL 01 Svart

PL 45 Silfurmetallic
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Búmenn auglýsa íbúðir

m

PL 20 Dökk Grá

PL 22 Dökk Rauð

PL 56 Dökk brún

PL 42 Rauðbrún

PL 80 Hvítt

Raðhús á tvemur hæðum. Á efri hæð eru
stofa og eldh. á neðrihæð eru tvö svefnh.
þvottah., baðh. og forst. Í eldh. er spónlögð
innrétting, Siemens eldavél og vifta, flísalagt á
milli skápa. Baðherb. er flísalagt, baðkar.
Verð: 17.500.000,-

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Þriggja og fjögra herbergja íbúðir í vel hönnuðum og traustum
raðhúsum við Smyrlaheiði í Hveragerði
PL 55 Kopar metallic

Aluzink

Kopar

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

BLIKKÁS –

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700
www.funi.is – www.blikkas.is
Frum

Frum

Úrval lita á lager

Mávabraut 5e, Reykjanesbær






Raðhús á einni hæð
Búseturéttur frá 4.5 millj.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sólpallur og fullfrágengnar lóðir

Verðum með opið hús í sýningaríbúð við Smyrlaheiði 2,
ﬁmmtudaginn 3. júlí milli kl. 16.00 og 19.00.
Um er að ræða fjóra áfanga og er áætluð afhending í - ágúst 2008 - október 2008 desember 2008 - febrúar 2009
Umsóknafrestur er til mánudagsins 7. júlí 2008.
Einnig er hægt að nálgast gögn og nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins að
Kletthálsi 1, eða í síma 552 5644 milli kl. 9-15.
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NÝ GESTAHÚS
OG GARÐHÚS
Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn

BARNAHÚS 2,1m²

28 mm bjálki

44 mm bjálki

Garðhýsi

34 mm bjálki

08-0102 Hennar hátign

www.volundarhus.is

Parhús

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.

Sumarhús

Einbýlishús

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin

Raðhús

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og

GESTAHÚS 15m²

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS 21m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH hf

H ið b
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ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI
✔
✔
✔
✔

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

Trönuhraun, Hfj, 312 fm.

Fákafen, Rvk, 140 fm.

Til sölu nýlegt og glæsilegt stálgrindarhús að grunnfl. 201 fm auk innréttaðs 70 fm samþ. milligólfs, salur,
skrifst., eldhúskr., wc. Vegghæð um
5,5 mtr. Laust fljótlega.

Til sölu glæsilegt nýl. miðjubil, vandaður frágangur, með 96 fm milligólf
(samþ. að hluta). Steypt hús m/ stálkl.
Skrifst.salur, eldh.krókur. Frá 6 mtr
lofthæð. Lóðin afgirt og malbikuð.

Til leigu einstaklega staðsett skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við mjög fjölfarna umferðaræð með mikið auglýsingagildi. Opið rými, 3x skrifstofur,
wc og eldhúskrókur. LAUST!

Fiskislóð, Rvk, 690 fm.

Smiðjuvegur, Kóp, 143 fm.

Til sölu mjög vel staðsett stálgrindarhús, samþykkt 111,4 fm innréttað
milligólf, 2x innk.hurðir, lofth. um 7 +
mtr. í mæni. Skrifstofur, matsalur, opinn vinnurými, búningaaðst. Lóð malbikuð.

Til sölu atv.húsnæði og rekstur. Húsnæðið með 40 fm milligólf (ósamþ).
Reksturinn selst með eða sér og er
vel þekktur og húsnæðið á eftirsóttu
svæði.

Tunguháls, Rvk, 530 fm.
Til leigu í nýl. steyptu iðnaðarh. Lofthæð 4,9 mtr., 2x háar innk.hurðir.
Endabil. Möguleiki er að skipta húsnæðinu niður. Lóð Malbikuð. Frábær
staðsetning. Mögul. að fjölga
innk.hurðum. LAUST!

✔
✔
✔
✔
✔

Laugavegur
un/þjónusta.

-

versl-

Til leigu glæsilega staðsett samtals
482 fm, skiptist í kjallara 156,2 fm,
jarðhæð 153,8 fm og 2. hæð 171,9
fm. Góð lofthæð, stórir gluggar.

Frakkastígur - Auðveld
kaup!
Frábærlega staðsett einbýli/tvíbýli
sem er hæð og ris, tveir sérinng.
Skráð 129,1 fm, klætt holsteinshús,
og stendur á 163 fm eignarlóð.
Makaskipti athuguð eða 95% kaupverðs lánað. LAUST!

Frum

Grandatröð, Hfj, 274 fm.

✔
✔

Innkeyrslubil (140 fm) í Hafnarfirði, makaskipti.
Lítið fasteignafélag, 6 útleiguíbúðir á góðum stöðum. Makaskipti.
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 960 fm. Makaskipti.
Einbýlishúsalóðir -10 talsins, frábærlega staðsettar í Kópavogi á
rúml. 1 ha.
Vel staðsett 3330 fm verslunar- og skrifst.húsnæði í Kóp. Makaskipti.
Tvær heilar fasteignir við Laugaveg í útleigu, ásamt mögul. byggingarr., hagst.lán.
Byggingarr./framkv. - 2300 - 3300 fm atv.húsnæði. Vel staðs. í Hfj.
Kaupanda að iðnaðarlóð f. 800-1500 fm hús. Höfuðb.svæði.
Kaupanda að 1000 fm iðnaðarh. m/mikilli lofthæð og rúmg. lóð. Höfuðb.svæði.
Leigjanda að 500-700 fm iðnaðarh. m/góðri lofthæð. Höfuðb.svæði.
Leigjanda að 800-1000 fm iðnaðarh. Höfuðb.svæði.

Flugumýri, Mos, 968 fm
Til sölu / leigu nýl. hörkugott iðnaðarhúsnæði með braut f. brúarkrana
(krani getur fylgt). Húsið samlokustálgrind, skrifstofa, wc. Um 9 mtr.
mænishæð. 4x innkeyrsluhurðir.
Lóðin malbikuð. Samþ. 200 fm viðbyggingarréttur. LAUST!

Stapahraun, Hfj. 168 fm.
Til leigu innkeyrslubil á 1 hæð með 3
mtr. hurð og um 5 mtr. mænishæð,
afstúkað kaffihorn og wc. Malbikuð
lóð. 3ja fasa rafm. LAUST!

Dvergshöfði, Rvk, 400 fm.
Til leigu salur undir léttan iðnað/framleiðslu eða lager, með innkeyrsluhurð. Hentar líka þjónustustarfsemi.
Einstök staðsetning með mikið auglýsingagildi. LAUST!

Lyngás, Gbæ, 88 fm.
Til leigu gott innkeyrslubil með ca.
3,2 mtr. lofthæð og hurðarhæð um
2,8 mtr., salur með eldhúskrók og
wc. LAUST!

Ægisgata, Rvk, 250 - 500 fm.

Dvergshöfði, Rvk, 75 150 fm.

Til leigu tvær glæsilegar og nýlega
standsettar skrifst.hæðir í miðb. Hvor
hæð er 250 fm og er önnur laus nú
þegar en hin laus í október 2008.
Samtals 500 fm. LAUST!

Til leigu, vel staðsett, um 75 fm, og
132 fm á 1. hæð. Sérinngangur beint
frá götu. Skrifst. og salerni. Mjög
góður sýningarsalur. Á 2. hæð, í
„turni“, um 150 fm, 7 herb., eldhús,
salerni. LAUST!

Rauðhella, Hfj, 467 fm.

Auðbrekka, Kóp, 288 fm.

Móhella, Hfj, 26 - 53 fm.

Austurmörk, Hveragerði

Til sölu 3. hæð hússins (2. hæð frá
götu). Húsnæðið er svo til einn geimur, nýtt undir trésmíðaverkstæði um
langt skeið. Þarfnast standsetningar.
Tækjakostur fyrir innr.smíði getur
fylgt. LAUST!

Til sölu geymsluskúrar. Lóð malbikuð, öll afgirt með girðingu og rafmagnshliði. Stærðir frá 26,3 fm, innkeyrsluhurðir um 3 mtr. Lofthæð
mest 3,6 mtr. Mögul. á 3ja fasa rafmagni. LAUST!

Til sölu/leigu, nálægt nýja miðbænum, samtals 4 innkeyrslubil í uppsteyptu atv.húsnæði. Frá 122,9 fm
eða allt húsið samtals 498,6 fm.
Skilast fullb. að utan, malbikuð lóð,
rúml. fokhelt að innan.

Til sölu í nýl. stálgr.húsnæði með 71
fm samþ. milligólf með skrifstofum.
3x stórar innk.hurðir, lofth. allt að 6,8
mtr., stór lóð. Makaskipti athugandi á
stærri eign.
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

3TËRIKRIKI

Laufengi - 4ra herb.
EINBÕLISHÒS

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

,EIÈHAMRAR 0ARHÒSStórholt
²TSÕNI - 3ja herb.

  FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È ¹SAMT BÅLSKÒR VIÈ 3TËRAKRIKA Å -OSFELLSB¾ (ÒSIÈ SKIPTIST Å ANDDYRI  STOFUR  SVEFNHERBERGI OG 
BAÈHERBERGI EINNIG ER ÖVOTTAHÒS OG INNANGENGT Å TVÎFALDAN BÅLSKÒR'ËLFEFNI Å HÒSINU ER PLANKAPARKET ÒR LITAÈRI OLÅUBORINNI EIK NEMA ¹
106.4
fm fjögurra
herbergja
íbúð
semÚÅSAR
skiptist
í stofu SÁRSMÅÈAÈAR
með S.A. ÒR
svölum,
eldhús,STËRAR
3 svefnh., miðjuhol, forBAÈHERBERGJUM
OG ÖVOTTAHÒSI
SEM ERU
SVARTAR
!LLAR INNIHURÈAR
EIK OG SÁRSTAKLEGA
stofu
og0HILLIP
bað 3TARK
með¹ baðkeri,
sturtu
og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
4¾KI FR¹
BAÈHERBERGJUM
4ILBOÈ

67FM
fmTVÅLYFT
íbúðPARHÒS
mjög¹SAMT
miðsvæðis
í 105
Reykjavík.
er björt og (ÒSIÈ
skemmtileg
Parket

  FM BÅLSKÒR
¹ ÖESSUM
VINS¾LAÍbúðin
STAÈ Å 'RAFARVOGINUM
STENDUR VIÈmeð
ËBYGGTgóðu
SV¾ÈIútsýni.
%IGNIN SKIPTIST
Å og
hurðar
Eik. Baðherbergi
ljósri innréttingu.
Verð
!NDYRI
HOLúrELDHÒS
 HERB  BAÈH flísalagt
OG ÖVOTTAHmeð
4IL SUÈVESTURS
ER FALLEGA R¾KTUÈ
LËÈ 23.5 millj
6ERÈTILBOÈ

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

og opið er inn í gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

Leitum að eignum sem þarf að
gera upp, allar stærðir.

OPIÐ HÚS Í 3ELTJARNARNESI
DAG 17.00 - 18.30
"OLLAGARÈAR
²TSÕNI

Línakur
- 4.herb.
 FM TVÅLYFT
EINBÕLISHÒS AÈ MEÈTÎLDUM BÅLSKÒR ¹

,EITUM AÈað
HÒSI tvíbýlishúsi
Å
Leitum
3M¹ÅBÒÈAHVERÙNU
Smáíbúðahverfi. MEÈ
TVEIMUR ÅBÒÈUM

+ÒRLAND
Í DAG
2AÈHÒS
OPIÐ
HÚS
KL 17.30 – 18.00

í

%RUM MEÈ EIGANDA AF JA HERB

Leitum
að raðhúsi á einni hæð
ÅBÒÈ Å 'RAFARVOGI SEM ËSKAR EFTIR
með
bílskúr
50 millj.
SKIPTUM UPPundir
Å RA HERB
¹ SAMA
SV¾ÈI

'ARÈAÚÎT
MEÈ BÅLSKÒR
OPIÐ HÚS EINBÕLISHÒS
Í DAG KL 17.00-18.30

 FM EINBÕLISHÒS
¹ EINNI
H¾È MEÈ BÅLSKÒR OG
 FM RAÈHÒS
EINUM EFTIRSËTTASTA
Engihjalli
- ¹LÆKKAÐ
VERÐSTAÈ Å 2EYKJAVÅK Hallakur
- Ný 3ja
herb.

Leitum að stórri sérhæð, pareða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.

&¹FNISNES 
LÅTIÈ SÁRBÕLI - Útsýni. "AKKASEL
Bollagarðar
- Seltjarnarnesi
Stararimi p- ENDARAÈHÒS
einbýlishús með útsýni
6ORUMfm
AÈ tvílyft
F¹ Å SÎLU einbýlishús
  FM PARHÒSað
¹ TVEIMUR
200
meðtöldum
H¾ÈUM Å á3KERJAÙRÈINUM
3KJËLS¾LL
GARÈUR
MEÈ
bílskúr
þessum góða
stað
á SeltjarnarHEITUM
POTTI
(ÒSIÈ
SKIPTIST
Å
FORSTOFU
HERB
nesi. Eignin skiptist í anddyri, hol, BAÈHER
eldhús,
STOFU 2BORÈSTOFU
ELDHÒS og geymslu.
4BERGI
herb.,
baðh.,OGþvottah.
6ERÈTILBOÈ
Suðurverönd
með timbur skjólveggjum.
Frábært útsýni til norðurs.


FM RAÈHÒS
VIÈ SNYRTILEGAN
BOTNLANGAáÅ 3ELJAHVERÙNU
Fallegt
165
einbýlishús
einni hæð með
(ÒSIÈ
ER FM SKIPTIST
Å KJALLARA
OG TV¾RH¾ÈIROG
FM
32.3SEMbílskúr.
Eignin
skiptist
í 3 
svefnh.,
BÅLSKÒR (ÒSINU FYLGIRSKJËLS¾LL SUÈURGARÈUR  AÈALH¾È ERU 
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
SAMLIGGJANDI BJARTARSTOFURMEÈ ÒTGENGI ÒT Å GARÈINN ELDHÒS MEÈ
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
BORÈKRËKI HERBERGI ÖVOTTAHÒSI INN AF FORSTOFU OG GESTASNYRTING
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
 EFRI H¾È ERU SVEFNHERBERGI SVALIRÒT AF HJËNAHERBERGI
falleg afgirt
hellulögð
verönd.
Vönduð
BAÈHERBERGI
OG SJËNVARPSHOLI
¥ KJALLARA SEM
ERMEÈ SÁRINNGANGI
eign áHERB
frábærum
Verð
55 millj.
ERAUKA
ÅBÒÈ TILVALIN TILstað.
ÒTLEIGU6ERÈ
 MILLJ

Fallegar
nýjar
Allt tréverk
í íbúðÖESSUM GËÈA
STAÈíbúðir.
¹ 3ELTJARNARNESI
%IGNIN SKIPTIST
unum
úr ELDHÒS
eik fyrir
utan BAÈH
þvottah.
ÞarOGeru
Å ANDYRIerHOL
 HERB
ÖVOTTAH
GEYMSLU
3UÈURVERÎND
TIMBUR SKJËLVEGGJUM
hvítar
innr.
Bað ogMEÈ
þvottah.
með flísum
&R¹B¾RT
ÒTSÕNI Allar
TIL %SJUNNAR
OG ÒT ¹ ÚËANN
og
gólfhita.
innihurðir
eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

ER ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM 3TËR
SKJËLS¾LL
GARÈUR
84%IGNIN
fm þriggja
herbergja
íbúð
á fyrstu
hæð
(ÒSIÈ miðsvæðis
SKIPTIST Å ANDDYRIá STOFU
ELDHÒS  HERB OG
mjög
höfuðborgarsvæðinu.
BAÈHERBERGI
¹
EFRI
H¾È
OG
¹
NEÈRI
H¾È
FORSTOFU
HOL
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
 HERB
ÖVOTTAHÒS
OG GEYMSLUÞvottah.
¥BÒÈIN ER
og
bað.SNYRTINGU
Sérgeymsla
á jarðhæð.
 FM OG BÅLSKÒRINN  FM
ÁSKR¹È
hæðinni.
Verð 19,9 millj.

VINNUSTOFU LISTAMANNS
STAÈSETT
Å 'ARÈAB¾NUM
Glæsileg
3ja herb 6EL
íbúð
á jarðhæð
í litlu
'ARÈURINN
GRËINN
MEÈ SËLPALLI
MËT SUÈRI
(ÒSIÈ
fjölbýli
með
útgengi
í garði.
Eikarparket
BÕÈUR
UPP
¹
MIKLA
MÎGULEIKA
3TUTT
Å
SKËLA
OG
ÅÖRËT
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar.
TAHÒS SVO OGeign
ALLA ÖJËNUSTU
Glæsileg
mjög miðsvæðis og stutt í
6ERÈ umferðaræðar.
 MILL
aðal
Verð 29.5 millj.

Hjallabraut
4raHERBERGJA
herb.
,AUFENGI -RA

5NNARBRAUT
3ELTJARNARNESI PARHÒS
Kúrland
19 - Raðhús

MEÈ BÅLSKÒR
JA herb.
HERB með
"ÅLSKÕLI
Hjarðarhagi
SeljuskógurJA
18HERB
- Akranesi
- 100% lán &LÁTTURIMI
Fróðengi - 3ja
bílskúr.
(JARÈARHAGI- UPPGERÐ-4ra
500'%2¨ RA Hm/
Mbílskúr
BÅLSKÒR &RËÈENGI

108,1
fm²
á 3.
hæðÅBÒÈ
viðSEMHjallabraut,
 FM
FJÎGURRA
HERBERGJA
SKIPTIST Å
Hafnafirði.
forstofu,
borðSTOFU MEÈ 3!Íbúðin
SVÎLUMskiptist
ELDHÒS í SVEFNH
MIÈJUHOL
stofu,
stofu,
baðherbergi,
svefnFORSTOFU
OG BAÈeldhús,
MEÈ BAÈKERI
STURTU OG ÖVOTTAHÒSI
herbergi
og
hjónaherbergi.
INNAF 6ERÈ
MILLJ
Verð 22.5 millj.

fm
FM raðhús.
PARHÒS %FRI
H¾È &ORSTOFA
 BAÈH  og
SAML
300
Eignin
er á 2 hæðum
er
STOFURskjólsæll
 SVEFNH OG
SJËNVARPSHOL
SÁRÅBÒÈ
stór
garður.
Húsið¥ KJALLARA
skiptist
í and&ORSTOFA
 SVEFNH
BAÈ 4ÖVOTTAH
OG STOFA
dyri,
stofu,
eldhús,
herb. ELDHÒS
og baðh.
á efri
"ÅLSKÒRog
-®'5,%)+)
 '«¨5,%)'54%+*5!&
hæð
á neðri hæð
forstofu,
hol, 4 herb.,
+*!,,!2!¥"²¨
snyrtingu,
þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

Falleg
109
fm íbúð
á 1.
hæð
með
bílskúr.
&ALLEG 
FM ÅBÒÈ
¹  H¾È
MEÈ
BÅLSKÒR
"AÈHER
Baðh.
flísalagt
og ÖVOTTAVÁL
þurrkara.
BERGIÈ ERerALLTallt
ÚÅSALAGT
OG ERt.f.þv.vél
MEÈ TENGI FYRIR
Á
náttúrusteinn.
Baðkar
með sturtu.
OG gólfi
ÖURRKARA
 GËLÙNU ER SVARTUR
N¹TTÒRUSTEINN
Eldh.
með
hvítri
innr,%LDH
eikar
plötu
"AÈKARer
MEÈ
STURTU
KL¾TTháglans
MEÈ MËSAÅK
ER MEÈ
og
gólfi náttúrusteinn.
Svefnh,
gangur
HVÅTRIá H¹GLANS
INNR EIKAR PLÎTU OG
¹ GËLÙ ER
SVARTUR og
stofa
með Kährs GANGUR
eikarparketi
með
30+¼HRS
ára
N¹TTÒRUSTEINN3VEFNH
OG STOFA ERU
MEÈ
ábyrgð.
30.9
EIKARPARKETIVerð
MEÈ 
¹RA millj.
¹BYRGÈ 6ERÈ  MILLJ


FM ÅBÒÈ
¹ ANNARRI
Å LITLU FJÎLBÕLItimburhús.
%IGNIN
Húsið
er 213
fmH¾È
Kanadískt
SKIPTIST
ELDHÒS
 SVEFNHERBERGI
Búið Åer
að BAÈHERBERGI
klæða húsið
að utan,ÖVOT
setja
TAHÒS
OG STOFU "ÅLSKÒRrafmagnstöflu
 FM FYLGIR 3ÁR GEYMSLA
OG
veggjagrindur,
og vatnsHJËLAGEYMSLA
¹ JARÈH¾È 6ERÈ
lagnir. Innangengt
er í
26 MILLJ
fm bílskúrinn.

Verð 30 millj


FM ÅBÒÈ
ÖMT áST¾ÈI
Å BÅLSKÕLI
%NDAÅBÒÈ
114.9
fm íbúð
annarri
hæð
í litlu MEÈ
fjölbýli.
H¹TT
TIL LOFTSskiptist
OG EINSTAKLEGA
BJÎRT ¶VOTTAHERBERGI
Eignin
í eldhús,
baðherbergi, 2
INNAN
ÅBÒÈAR 3TËRAR SUÈURSVALIR
MEÈ og
MIKLUstofu.
ÒTSÕNI Bílsvefnherbergi,
þvottahús
%IKARPARKET
¹ ALLRI
NEMA
BAÈI
OG ÖVOTTAH
skúr 21.4
fm ÅBÒÈ
fylgir.
Sér
geymsla
og6ERÈ
hjóla
MILLJ á jarðhæð.
geymsla

Verð 28.9 millj.

(ALLVEIGARSTÅGUR
JA HERB -parhús
4JARNARMÕRI
JAherb.
HERB -MEÈ
BÅLSKÕLI
.AUSTABRYGGJA
¹ JARÈH¾È
%NGIHJALLI- 3ja
,++!¨
3TARARIMI - ,++!¨
6%2¨
Baugakór
Laus 3ja
herb m/bíla- Unnarbraut
- Seltjarnarnesi
Þorfinnsgata
101ÅBÒÈ
- nálægt
Landsspít- Stigahlíð
herb. 6%2¨
Flétturimi - 3ja
Bílskýli
&ALLEG JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È (ÒSIÈ ER
FALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å
 FM  JA HERB ÅBÒÈ MEÈ ÒTSÕNI ÒT ¹ &LËANN ¥BÒÈIN 84
 FM
ÅBÒÈ ¹íFYRSTU
H¾È MJÎGStutt -JÎG
&ALLEGT  EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ  BÅLSKÒR 212.7
fm parhús. Efri hæð: Forstofa, 2 ala.
fmÖRIGGJA
íbúðHERBERGJA
miðsvæðis
Reykjavík.
102.5
fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. Endgeymslu
4ra
herb.
íbúð
77.3
fm
á
2.
hæð
auk
NÕLEGA UPPGERT AÈ UTAN OG BÒIÈ AÈ ENDURNÕJA ALLT
FJÎLBÕLI ¹ 3ELTJARNARNESI 3T¾ÈI Å LOKUÈU BÅLSKÕLI FYLGIR
SKIPTIST Å HOL STOFU ELDHÒS BAÈH SVEFNH ¥ KJALLARA
MIÈSV¾ÈIS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
%IGNIN
Å  SVEFNH
BAÈHERBERGI
MEÈ HORNBAÈKERI baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjón97
fmSKIPTIST
3 herb
íbúð
með bílageymslu,
GLER ¥ BAKHÒSI ER LÅTIL ÅBÒÈ SEM TILHEYRIR EIGNINNI OG ER
ELDHÒS MEÈ
NÕLEGRIí INNRÁTTINGU
SAMLIGGJANDI
STOFU OG varpshol.
Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
íbúðin
skiptist
stofu eldhús
og baðherÅ ÒTLEIGU FYRI  ÖÒS ¹ M¹N 6ERÈ  MILLJ
BORÈSTOFU
4IL
SUÈVESTURS
ER
STËR
FALLEG
AFGIRT
HELLULÎGÈ
svefnh.,
bað, þvottah., eldhús og stofa.
bergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
VERÎND 6ÎNDUÈ
EIGN ¹fallegum
FR¹B¾RUM STAÈ
3KIPTI ¹ JA HERB MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
íbúð.
Fullbúin
innréttingum.
ÅBÒÈ SKOÈUÈ
6ERÈ  MILLJ
AF KJALLARAÍBÚÐ.
Verð
25.9 millj.

(RAUNB¾R -JA
Tjarnarmýri
2jaHERB
herb með bílskýli
 FMfalleg
ÅBÒÈ 0ARKET
¹ STOFU
OG SVEFNHERBERGI
Mjög
og ERvel
skipulögð
58.5 fm
"AÈHERBERGI
HEFUR
VERIÈáENDURNÕJAÈ
ÖVOTTAVÁLATENGI
tveggja
herb.
íbúð
2 hæð fjölbýli
á SelOG NÕ T¾KI 3AMEIGN
tjarnarnesi.
StæðiERí SNYRTILEG
lokuðu bílskýli fylgir.
6ERÈ 
MILLJËN í hol, eldhús, stofu, svefnh
Eignin
skiptist
og bað.
Verð 21.5 millj.

-¹NAGATA- sérhæð
.ORÈURMÕRI
JA HERB
Sörlaskjól
með bílskúr

 FM TVEGGJA
HERB ÅBÒÈ
Å LITLU FJÎLBÕLI 109,2
%R MJÎG fm
Nánast
algjörlega
endurnýjuð
MIÈSV¾ÈISásamt
Å  2EYKJAVÅK
3TUTT
Å ALLA ÖJËNUSTU
OG
sérhæð
25,1 fm
bílskúr
á þessum
SKËLA stað
¶VOTTAHERBERGI
¹ JARÈH¾È
6ERÈ  MILLJ
góða
í vesturbæ
Reykjavíkur.
Mikið
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
vesturs. Útgengt á suð-vestur svalir úr
stofu.

14.09
fm herbergis í kjallara með sameig3JËNVARPSHOL GEYMSLA OG ÖVOTTAHÒS ¥BÒÈIN ER FYRIR
inl.
salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
MIÈJU HÒSINU 6ERÈ   MILLJ
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
er sögu ríkari. TILBOÐ

frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur- aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
%IGNIN SKIPTIST Å HOL ELDHÒS STOFU SVEFNH OG BAÈ 6ERÈ
¥BÒÈIN SKIPTIST
Å  SVEFNHnýtt
STOFU rafmagn,
ELDHÒS OG BAÈ
nýjuð,
ný gólfefni,
eldhús- björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
MILLJ
3ÁRGEYMSLA
¹ JARÈH¾È
¶VOTTAH nýjar
H¾ÈINNI
6ERÈtæki 
innr.
lökkuð
og uppfærð,
flísar,
suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
 blöndunartæki
MILLJ
og
á baði. Sem sagt; íbúð á allri íbúð nema baði og þvottah.
í topp standi.
Verð 22.5 millj.
Verð 24.4 millj.

2AUÈAR¹RSTÅGUR
JA HERB
Mánagata
- Norðurmýri
- 2ja herb

.ÕBÕLAVEGUR
HERB
MEÈ BÅLSKÒR
RauðarárstígurJA
- 2ja
herb.

 FM fm
ÅBÒÈ tveggja
¹ FYRSTU H¾Èherb.
MIÈSV¾ÈIS
(VÅTAR
53.6
íbúðÅ 2VK
mjög
miðFULNINGA INNRÁTTINGAR
Å ELDHÒSI í"AÈHERBERGI
ÚÅSALAGT
svæðis
í 108 Reykjavík
litlu fjölbýli.
Stutt
HËLF OG
GËLF 'EYMSLA
ÖVOTTAHÒS
Å KJALLARA 3T¾ÈI á
íÅ alla
þjónustu
og OG
skóla.
Þvottaherbergi
BAKATIL 6ERÈ  MILLJ
jarðhæð.
Verð 14.5 millj.

)ÈUFELL
 JA- 2ja
HERBherb. - 1. hæð
Reynimelur


¹  H¾È
¶AR AF ERhæð
BÅLSKÒRINN
  FM í 
Å BÒÈ ¹  H¾È
MEÈ áGËÈUM
¹HVÅLANDI
L¹NUM
48 FM
fmÅBÒÈíbúð
á fyrstu
miðsvæðis
NýFM uppgerð
íbúð
1. hæð.
Nýjar
hvítl"ÒIÈ
AÈ ENDURNÕJA
GËLFEFNI
OG BAÈHERBERGI
MJÎG
"ÒIÈ
ER AÈ ST¾KKA
STOFUNA MEÈ
YÙRBYGGÈUMmeð
SVÎLUM
Rvk.ERHvítar
fulninga
innréttingar
í eldhúsi.
akkaðar
innréttingar
í elddhúsi
nýjSMEKKLEGA
 6ERÈ 
MILLJ í hólf og gólf. 6ERÈ
MILLJ
Baðherbergi
flísalagt
um 
stáltækjum.
Perket út hlyn. Ný úti-

Geymsla og þvottahús í kjallara. Stæði
bakatil.
Verð 15.5 millj

hurð. Baðherb flísalagt með upphengdu
salerni, ný tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir
fataskápar.
Verð 19 millj.
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk.

storeign.is

FAX 535 1009

Stóreign kynnir:

$ALBRAUT !KRANESI
!TVINNUHÒSN¾ÈI
"¾JARLIND
 4ILog
,EIGU
Ögurhvarf
6 – Kópavogi
2.696 fm glæsilegt atvinnuhúsnæði tilvalið
fyrir 
verslun
þjónustu.
4IL LEIGU MJÎG GOTT VERSLUNARPL¹SS Å NÕJUM OG GËÈUM VERSLUNARKJARNA AÈ $ALBRAUT !KRANESI ¶ETTA ERAFARBJART OG GOTT HÒSN¾ÈI ÖARSEM ERGËÈ LOFTH¾È
-JÎG GËÈ SKRIFSTOFUH¾È ¹ EFSTU H¾È VIÈ "¾JARLIND Å +ËPAVOGI (ÒSN¾ÈIÈ ER UM  FM HÒSN¾ÈIÈ
Rýmið
á jarðhæð
framgluggum
og er öll GËÈUM
aðkoma
vönduð
og falleg.
er yfir
Eignin
erGËLÙ
tilbúin
til innréttinga.
LóðinHLUTA ¶ESSI
OG GËÈ LÕSINGer
Å HÒSN¾ÈINU
(ÒSN¾ÈIÈmeð
SKIPTIST Ågóðum
GOTT VERSLUNARPL¹SS
MEÈ STEINTEPPI RÒMGËÈURLAGERMEÈ
INNKEYRSLUDYRUM
OG STEINTEPPI
¹ GËLÙ Skrifstofuhæð
ER OPIÈ OG BJART
ALLT hluta
NÕTEKIÈeignarinnar.
Å GEGN MEÈ PARKETI
ER ¹
,AGNASTOKKAR
ERU Å MESTUM
¹G¾TIS
SKRIFSTOFA KAFÙSTOFA GEYMSLA
OG SALERNImalbikuðum
ALLT MEÈ STEINTEPPUM ¹bílastæðum
GËLÙ .¾G BÅLAST¾ÈI ERU
VIÈ EIGNINA
B¾ÈI AÈ FRAMAN
OG AFTANVERÈU
VIÈ HÒSIÈ að hluta. Möguleiki er á að kaupa allt húsið eða hluta þess.
er
fullfrágengin
og með
og
hellulagðri
stétt,
upphitaðri
EIGN ER LAUS NÒ ÖEGAR .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA   
.¹NARI UPPLÕSINGARF¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA   
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

6ERSLUNARPL¹SS ¹ !KRANESI

Síðumúli - verslunar og iðnaðarhúsnæði

,YNG¹S 4IL LEIGU
4IL LEIGU  FM AÈ ,YNG¹SI  'ARÈAB¾ ¶ETTA HÒSN¾ÈI GETURHENTAÈ FYRIRHINN ÕMSA REKSTURALLT FR¹ BËNSTÎÈ TIL HEILDVERSLANA GËÈ BÅLAST¾ÈI ERU VIÈ
HÒSIÈ )NNKEYRSLUHURÈ
 METRARAÈ
ÖETTA ERAFARBJART OG GOTT HÒSN¾ÈI ¹ GËÈUM STAÈ 2EKIN HEFURVERIÈ BËNSTÎÈ Å HÒSINU UNDANFARIN MISSERI
Tindasel
3 -ERUM
399
fm H¾È
Atvinnuhúsnæði

með góðum gluggum þar sem gengið er inn beint af götu og svo samtengt bakhús með efri og neðri
hæð þar sem léttur iðnaður er í dag. Góðar innkeyrsludyr á jarðhæð og iðnaðarhurð á efri.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

%IGNIN ERLAUS
TIL AFHENDINGARÚJËTLEGAað
.¹NARI
UPPLÕSINGARERU
VEITTAR¹
SKRIFSTOFU
3TËREIGNAR við
,¹GMÒLA
p 
 skiptist í tvo eign
Verslunar
/ iðnaðarhúsnæði
Tindaseli
3. Mikið
er af
bílastæðum
húsið.
Eignin
arhluita, 108 fm húsnæði með góðum innkeyrsludyrum og 391.5 fm verslunarrými þar af er 63 fm í
kjallara. Hægt er að skipta eigninni í allt að bil með innkeyrsludyrum.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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mikla
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skiptistMEÈ
í framhlið
verslunarrými
FATAVERSLUN EN ÖË ERU ÕMSIRAÈRIRMÎGULEIKARMEÈ NÕTINGU HÒSN¾ÈISINS .¹NARI UPPLÕSINGARERU VEITTAR¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA   

-

Stóreign óskar eir öllum stærðum
atvinnuhúsnæðis fyrir ársterka aðila
"¾JARLIND  

&ISKISLËÈ

4IL ,EIGU

 FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ ANNARRI H¾È VIÈ "¾JARLIND
Å +ËPAVOGI (ÒSN¾ÈIÈ ER OPIÈ AÈ MESTU EN ÖË ERU
TV¾R RÒMGËÈAR LOKAÈAR SKRIFSTOFUR $ÒKUR ER ¹ GËLÙ
GËÈAR TÎLVULAGNIR (ÒSN¾ÈIÈ SNÕR TIL NORÈURS SEM ER
GOTT ÖEGAR UM SKRIFSTOFUR ER AÈ R¾ÈA ¶ESSI EIGN ER LAUS
NÒ ÖEGAR ,EIGUVERÈ  
Vesturvör 30c - til sölu
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA 
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 fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

 FM

&ALLEGA HANNAÈ VERSLUNAR OG LAGERHÒSN¾ÈI SAMTALS
 FM HÒSN¾ÈIÈ ER Å BYGGINGU OG VERÈUR FULLFR¹
GENGIÈ OG TILBÒIÈ TIL AFHENDINGAR ¹ HAUSTM¹NUÈUM
-IKLIR MÎGULEIKAR ¹ AÈ SKIPTA HÒSINU Å MINNI EININGAR
GËÈ LOFTH¾È OG N¾G BÅLAST¾ÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA
Hjallabrekka - GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR
  
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 - 590-7600

Laugavegur 20 – öll eignin.
Eignin skiptist í jarðhæð og 2 hæð þar sem veitingarekstur er í fullum rekstri. Og 3 bjartar stúdíó íbúðir. Innréttaðar á
&ANNBORG
6ÎLVUFELL
glæsilegan
máta
með
viðarATVINNUHÒSN¾ÈI
innréttingum með Granít á borðum og hliðum. Tilvaldar til útleigu
í styttri eða +ËPAVOGI
lengri tíma.4IL ,EIGU
 FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI VIÈ &ANNBORG Å +ËPAVOGI
5M ER AÈ R¾ÈA TVO EIGNARHLUTA  FM !NNARSVEGAR
Nánari
upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600
(ÒSN¾ÈIÈ HÕSTI ¹ÈUR HEILSUG¾SLU KËPAVOGS OG
EIGNARHLUTA  SEM ER   FM KJALLARI MEÈ ¹G¾TIS
INNKEYRSLUDYRUM OG GËÈRI LOFTH¾È (INSVEGAR ER UM AÈ
R¾ÈA EFRI H¾È  SEM ER   FM VERSLUNARPL¹SS 2EKIÈ
HEFUR VERIÈ BAKARÅ Å ÖESSUM EIGNUM UNDANFARIN ¹R BÒIÈ ER
AÈ GERA TILLÎGU AÈ ÖVÅ AÈ BYGGJA TV¾R H¾ÈIR OFAN ¹ HÒSIÈ
3TËR BÅLAST¾ÈI ERU FYRIR AFTAN HÒSIÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR
F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA  p  

SKIPTIST UPP Å  SKRIFSTOFUR  WC  SKJALAGEYMSLU
OG MËTTÎKU $ÒKUR ¹ GËLFUM .¾G BÅLAST¾ÈI ERU VIÈ
HÒSIÈ ¹SAMT ÖVÅ AÈ BÅLAKJALLARI ER UNDIR PLANINU (¾GT
ER AÈ SKIPTA HÒSN¾ÈINU UPP ,EIGUVERÈ  KR PR
FM 5PPLÕSINGAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA
  

Holtasmári - verslunar og skrifstofurými
Hins vegar er um að ræða gott verslunar og skrifstofupláss á jarðhæð um 316,1 fm . Miklir möguleikar eru fyrir hendi
með skipulag. Húsnæðið er laust nú þegar.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

2JÒPNASALIR 

+ËPAVOGI

-JÎG GOTT VERSLUNARHÒSN¾ÈI VIÈ 2JÒPNASALI ALLS
UM  FM ¶ETTA ER BJART OG GOTT HÒSN¾ÈI
SEM HENTAR TD VEL FYRIR LITLA VERSLUN EÈA H¹R
GREIÈSLUSTOFU (ÒSN¾ÈIÈ ER LAUST NÒ ÖEGAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR
,¹GMÒLA   

Langholtsvegur - lager/skrifstofubil
G ott la ge r og s k rifs tofuhús næ ð i á góð um s ta ð , bja rt og gott hús næ ð i þa r s e m
Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

6AGNHÎFÈI 

TV¾R EININGAR

4IL LEIGU  FM LAGERHÒSN¾ÈI UM ER AÈ R¾ÈA KJAL
LARA HÒSSINS AÈ 6AGNHÎFÈA  AÈKOMA NIÈUR RAMP
GËÈ LOFTH¾È GOTT PLAN VIÈ HÒSIÈ
,EIGUVERÈ 
4IL LEIGU GOTT  FM INNKEYRSLUBIL ÖETTA ER GOTT OG
búBJART
ið eHÒSN¾ÈI
r a ð taGOTT
k aPLAN
a llOG
t íGËÈ
geAÈKOMA
gn a ð,EIGUVERÈ
inna n.
 .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR
,¹GMÒLA   

Þitt heimili á Spáni

Eyjahraun, Þorlákshöfn. Mjög vel
skipulagt 210,8fm einbýlishús á einni hæð með
6 svefnherbergjum, vel staðsett innst í botnlanga. Fallegt nýlega standsett eldhús og bað.
Innbyggður bílskúr. Stór garður. V-34,9 millj.
(5225)

Rað- og parhús

Fífusel. Rúmgóð 116fm 4ra
Egilsgata. Miðbær. Mjög gott parhús herb.íbúð á 3 hæð m/ herbergi í
á 3 hæð með aukaíbúð í kj. Aðalíbúð skiptist í:
Forstofu. wc, hol, eldhús, borðstofu, stofu og kj. stæði í bílageymslu. Eignin skiptefri hæðin í gang, 5 herbergi og baðherbergi. Í
kj. er mjög falleg 2 herb.íbúð með sérinngangi
ásamt þvottahúsi í geymslu. Stór bílskúr. Fallegur garður. ( 5218)

Hæðir

ist í: Forstofu, hol, stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi og þvottahús. Í kj. er gott
herbergi með aðgangi að baðherbergi. Suður
svalir. Búið er að klæða húsið að utan. V-27,4
millj. (5124)

Búðarstígur, Eyrarbakka. Mjög
gott og vel staðsett 108,2fm 5
herb.einbýlishús ásamt 31,2fm
bílskúr sem stendur við fjöruborðið. Eignin skiptist í: Forstofu, hol, eldhús, bað, 4 herbergi og bílskúr. Fallegur garður í
góðri rækt. V-23,9, millj.(4979)

Einbýli

Kaupið beint af byggingaraðila, það tryggir 10 ára ábyrgð fasteignar.
✔ Yfir 300 eignir á skrá.
✔ Íslensk þjónusta alla leið.
✔ 40 ára reynsla.
✔ www.bspain.com
✔ Frábært tilboð á 2 herbergja íbúðum í Jardín de Benidorm:
(Var 164.000.- nú 130.000.- )
✔ Allt að 100% fjármögnun.
✔ Húsin eru staðsett 500 m frá strönd ekki langt frá Hotel Balí.
✔ Skilast með húsgögnum.
✔ Frábært útsýni yfir strandlengju Benidorm.
✔ Stutt í alla þjónustu.
✔ Bílskýli valkostur.
✔ Góðir útleigu möguleikar.
✔ Bjóðum einnig mörg önnur góð tilboð.

NJÁLSGATA 33A - 101 Rvík
Safamýri neðri sér hæð.

Um er að
ræða 171,20 fm stórglæsilega hæð á þessum
vinsæla stað. Eigninni fylgir bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, 5 svefnherbergi þ.a. eitt í kjallara,
hol, eldhús, bað og sér þvottaherbergi. Eign
sem vert er að skoða. Verð 43,4 millj (5274)

Laufengi, 5 herbergja íbúð. Um
er að ræða 112,4 fm íbúð á 3ju hæð (efstu) í
góðu fjölbýli auk 26,5 fm bílastæðis í bílageymslu. Eignin skiptist í forstofu, 4 svefnherbergi. stofu, eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi, geymslu og sér bílasæði í bílageymslu.
Verð 25,9 millj. (5279)

– OPIÐ HÚS Í DAG – mánudag milli kl. 18.00 og 18.30
Glæsilega hönnuð hæð og ris í mikið endurnýjuðu húsi.
Hæðin skiptist í: Eldhús, borstofu, stóra stofu og baðherbergi. Risið er opið stórt rými
nýtt sem hjónaherbergi og
vinnuaðstaða, útgengt út á
svalir með fallegu útsýni. Verð
26,9 millj. (5271)

Op 
ið
hú
s

Landið

Ásta tekur á móti gestum.

Bergþórugata.
Glæsilegt
232,9fm einbýlishús með aukaíbúð. HÚSIÐ VAR ENDURBYGGT 1984. Efri hæð: Stofa, borstofa,

Frum

eldhús og sjóvarpshol. Neðri hæð: Forstofa hol,
baðherb.,4 herb., þv.hús, geymsla í kj. 2
herb.aukaíbúð.Hagastætt lán getur fylgt upp á
27 millj.(5113)

Atvinnuhúsnæði
Nýbýlavegur. 122,2 fm 4ra
herb. neðri sérhæð með sér- Boðagrandi.
Stórglæsileg
inngangi. Hæðin skiptist í. Forstofu, gang, 127,7fm 4ra herb. íbúð á 4 hæð
3 mjög góð svefnherbergi, stofu með útgengi á í fallegu húsi. Tvennar svalir.
suðursvalir, baðherbergi og eldhús. Í kjallara er
sameiginlegt
þvottahús
og
sameiginleg
geymsla. Á lóðinni er góður geymsluskúr. Bílskúrsréttur. V-29,9 millj. (5177)skúrsréttur. V29,9 millj. (5177)

Eignin skiptist í: Forstofu, gang, stofu, eldhús,
borðstofu, 3 herbergi, baðherbergi, þv.hús innan íbúðar. Sér geymsla í kj.ásamt stæði í bílageymslu. Parket og flísar á gólfum. Glæsilegar
innréttingar. V-47,5 millj. (5237)

3ja herb.

Blómvangur, Hafnarfirði. Mjög
gott 209,8fm 5 herb.einbýlishús á einni hæð með innb.bílskúr og nýjum garðskála út frá
stofu. Eignin skiptist í: Forstofu, hol, stofu,

Arnabakki, verslunarhúsn. í
Vesturgata, Miðbær. Rúmgóð góðri leigu. Um er að ræða ca 110 fm
og björt 82,8fm 3-4 herb.íbúð á verslunarhúsn. á jarðhæð. Húsnæðið er í út2 hæð með sérinngangi. Eignin leigu, góðar leigutekjur. Nánari upplýsingar veitskiptist í: Forstofu, eldhús, baðherbergi, 2 stofur
og 1-2 herbergi. Húsið lítur mjög vel út að utan.
24,9 millj. (5105)

ir Leifur á skrifstofu (3128)

2ja herb.

borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, wc, þrjú góð
herbergi, sjónvarpsherbergi /herbergi, baðherbergi og bílskúr. (5142)

Ásvallagata. Mjög vel staðsett 98,6fm 4
herbergja efri hæð í þríbýlishúsi. Eignin skiptist
í: Gang, eldhús, tvær góðar stofur, 2 góð herbergi, baðherbergi og stórt herbergi /geymslu í
kjallara. Sam. þvottahús og þurrkh. (5155)

4ra til 7 herb.
Fálkagata. Lítið einbýli. mikið
endurnýjað að utan sem innan.

Bræðraborgarstígur
mjög Skipasund. Mjög falleg og vel Vitastígur. 129,4 fm atvinnuskemmtileg 3ja herb. íbúð á 2. skipulögð 66,2fm 2herb.íbúð á
hæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð. Íbúðin jarðhæð með útgangi út í garð. húsnæði vel staðsett rétt við
Laugaveginn. Í eigninni var rekin veitskiptist í hol, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi,
baðherbergi og sér geymslu í kjallara. Einning er
sameiginlegt þvottahús í kjallra. Falleg eign.
Verð 23,5 millj. (5283)

Eignin skiptist í: Forstofu, baðherbergi, herbergi,
stofu og eldhús ásamt lítilli geymslu. Húsið hefur allt verið endurnýjað á mjög glæsilegan hátt.
V-22,9 millj. (5160)

Engjasel, Seljahverfi. 105,6fm
4ra herb. endaíbúð á efstu
hæð (3) ásamt 31,9fm herbergi
og geymslu í kj. og 36,6fm
stæði í lokaðri bílageymslu. Hraunbær.
Hringbraut. Mjög mikið endurnýjað 250,1 fm einbýli með
aukaíbúð í kj. Mjög glæsilegt hús með

Eignin er laus til afhendingar strax. Nýmáluð.
Mjög falleg eign. Húsið hefur verið klætt að utan. V-25,9 millj. (5166)

Vel skipulöð 70,5fm 3
herb.enda íbúð á jarðhæð með útgangi út á verönd í góðu húsi. Eignin skiptist í: forstofu, eldhús, stofu, borstofu, 2 herbergi og baðherbergi.
Parket og flísar á gólfi. Laus við kaupsamning.V-17,9 millj.(5223)

fallegum garði og bílskúr. Sjö svefnherbergi,
þrjár stofur. Suðursvalir. Útgangur út á verönd
frá borðstofu. V-69 millj. (5254)

Eignin skiptist í: Forstofu, hol, stofu og eldhús
sem mynda eitt rými, herbergi, baðherbergi og
sérgeymslu. Sam.þv.hús. Fallegur garður. Eignin er mikið endurnýjuð. V-18,9 millj. (5240)

Fiskakvísl. Mjög falleg og rúmgóð 63,5 fm
íbúð á 1. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Eignin skiptist í:
forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, herbergi og
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóð
sérgeymsla í kj. Sam.þv.hús og þurrkherb,í kj.
Sérbílastæði. Stórar flísalagðar vestur svalir.
Gott Útsýni. V-18,5 millj. (5233)

Eldri borgarar

ingastaður. Eignin skiptist í: Eldhús, sal og tvær
snyrtingar. Í risi eru 4 herbergi og salerni. Byggingarmöguleikar. EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX. (5185)

Álfhella, Hafnarfirði.

Um er að ræða
233 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Lofthæð á neðri hæð er allt að 8,5 mtr. Allt að 90 %
fjármögnun. (5227)

Sumarbústaðir

Skriðustekkur. Afar glæsilegt
ca 380 fm einbýli á tveimur Hraunteigur. Mjög vel skipu- Barónsstígur, risíbúð. Einstaklega Vesturgata. ELDRI BORGAR- Eyrarskógur Svínadal nálægt
glæsileg og björt risíbúð með flottu útsýni á
hæðum með innb. bílskúr. 2 auka lögð 4 herb.íbúð í kj. með sér- góðum stað í miðbænum. Íbúðin er skráð AR. Mjög góð 57,8 fm 2ja Vatnaskógi. Lítið fallegt hreiður.
69,0fm en gólfflötur er mun stærri (90fm) þar
Mjög skemmtilegt ca 50 fm heilsárshús, auk þess
íbúðir í kjallara. Mjög góðar leigutekjur. Efri
hæðin skiptist í: Forstofu, gang, 4 herbergi, bað- inngangi. Eignin skiptist í: Forstofu, gang, sem hún er talvert undir súð. Eignin skiptist í: herb.íbúð á 2 hæð. Eignin skiptist í: ca 5 fm gufubaðshús sem stendur við bústaðinn.
herbergi, eldhús, stofu, þvottahús.Verönd með
heitum potti. Mjög fallegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í
kj. Mjög vel við haldið hús með fallegu útsýni, vel
staðsett innst í botnalanga. V-84,9 millj. (5112)

eldhús, stofa og borðstofu með útgangi út á
hellulagða verönd og þaðan út í garð, baðherbergi, þrjú herbergi og geymslu. Sam.þv.hús og
hjóla og vagnageymsla. V.-24,9 millj. (5214)

Mjög rúmgott og opið rými sem saman stendur
af stofu, sjónvarpsherbergi, eldhús, borðstofu.
Gott herbergi og baðherbergi. Eignin er mjög
mikið endurnýjuð. V.- 23,7 millj. (5211)

Forstofu, stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi. Mikil þjónusta er í húsinu fyrir aldraða.
ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
V-23,7 millj. (5183)

Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, eldhús,
stofu, baðherbergi og geymslu. Bústaðurinn
stendur á ca 7000 fm leigulóð, öll skógi vaxin.
Frábær bústaður. Verð 13,9 millj. (4185)
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Fyrsta sæti

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

16% ávöxtun

Það skiptir máli að spara á réttum stað
Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra peningamarkaðssjóða á Íslandi allt frá stofnun. Síðastliðna 12 mánuði er ávöxtun sjóðsins 16%*
Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun 31. maí 2007–31. maí 2008 skv. www.sjodir.is. Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON.
Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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● fréttablaðið ● híbýli - baðherbergi

30. JÚNÍ 2008 MÁNUDAGUR

Gráar, misbreiðar flísar eins og nú eru svo vinsælar, frá Venis í Álfaborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breytinga að vænta
Þótt Íslendingar vilji enn
lágstemmdar flísar á baðherbergi sín eru straumar
og stefnur að breytast úti í
hinum stóra heimi.
„Í dag er óskaplega margt í
gangi og raunar engin ákveðin
tíska, en gráir tónar og kremaðir í ílöngum flísum og mismunandi stærðum njóta enn mestra
vinsælda,“ segir Kolbeinn Össurarson hjá Álfaborg, spurður
um nýjustu flísatískuna fyrir
baðherbergin.
„Flísar fara stækkandi og
vinsælt nú að flísaleggja með
allt að 60x120 sentimetra flísum. Flísar með leðuráferð hafa
komið sterkar inn og úti eru
sterkir litir farnir að sjást á ný,
sem og rómantísk blóm, munsturbekkir og fleira,“ segir Kolbeinn.
„Litaðar fúgur hafa ekki náð
vinsældum og við mælum alltaf með grárri fúgu því fúga er
þeim eiginleikum gædd að taka
í sig óhreinindi. Látlaus fúga
leyfir flísum að njóta sín og í
dag er í tísku að láta enga fúgu
sjást með samliggjandi, þétt
lögðum flísum.“
Í Flísabúðinni er sömu sögu
að segja. „Naumhyggjan heldur sér með ljósum, einföldum
litum. Hins vegar eru sterkir
litir farnir að vera meira áberandi úti, en hér heima eru það
aðallega fyrirtæki, stofnanir og
verslanir sem eru orðin frakkari í sterku litavali í gegnum
sína arkitekta. Á síðustu sýningum á Ítalíu og Spáni voru
litir dýpri en áður og það sem
var vinsælt fyrir hefur verið

Djúpir litir útfærðir í listum sem notaðir eru til skrauts með stærri flísum,
frá Roca í Flísabúðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hvítar fúgulausar flísar í stærðinni
30x90 sentrimetrar og svartar þrívíddarflísar sem sagaðar eru úr gólfflísum
í Álfaborg til að ná þessu sérstaka og
útstæða munstri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
Séð yfir baðherbergið eftir breytingarnar, sem Guðrún María er afar sátt við.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ódýr og góð breyting
Svartar mósaíkflísar frá Porcelanosa
sem leggjast við hvítar flísar með
ólíkri lögun. Fást í Álfaborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

útfært enn betur, meðal annars
með fleiri aukahlutum, bekkjum og listum,“ segir Þórður
Magnússon hjá Flísabúðinni.
„Versace kemur sterkur inn
aftur með nýrri línu sem er
ekki jafn glysgjörn og áður,
heldur meiri klassík. Gianni
Versace lét eftir sig sjóð fallegra munstra sem enn er verið
að útfæra. Spánverjar hafa líka
gjörbreytt staðnaðri hönnun og
eru komnir afar langt í gæðum,
tækni og hönnun. Breytinga er
því að vænta áður en langt um
líður í flísatískunni.“
- þlg

Guðrún María Jónsdóttir
læknanemi ákvað að breyta
baðherberginu fyrir lítinn
pening þegar hún fékk íbúð
sína afhenta.
„Þegar við fengum íbúðina voru
þvottavél og þurrkari þar sem
vaskurinn er í dag. Á veggnum
á móti baðkarinu voru pípur og
annað sem var eiginlega fyrir
manni inni á baðherberginu.
Mér fannst þetta ekki vera að
virka og þrátt fyrir að þvottahúsið sé á neðstu hæðinni og íbúðin
á þeirri fjórðu fannst mér þetta

besta lausnin,“ útskýrir Guðrún María og bætir við: „Þegar
lagnirnar og pípurnar voru teknar voru mikil för í veggnum og
þurfti heil tvö kíló af rakaþéttu
sparsli. Það fór mikil vinna í að
sparsla og mála.“
Guðrún María vildi ekki fara
út í stórkostlegar breytingar og
hélt baðkarinu og klósettinu en
tók lagnirnar sem voru á veggnum fyrir framan baðkarið. Guðrún María lagði heldur ekki í að
skipta um gólfefni en það kemur
að því einn daginn.
„Ég keypti límstrésplötur í
Byko og pabbi smíðaði innrétt-

Rainbow-línan frá Roca er dæmi um
flísar í djarfari litum sem nú eru að
verða vinsælli á baðherbergi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vaskurinn og blöndunartækin eru frá
Agli Árnasyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Handklæðahengið fæst í Ikea og er
sniðug lausn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Guðrún María er afar sátt við útkomuna
eftir breytingarnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ingu úr þeim fyrir mig. Ég var í
prófum á þessum tíma en pabbi
og mamma hjálpuðu mér mikið.
Þau eiga stóran þátt í breytingunum á baðinu og eiga hrós skilið. Vaskinn fékk ég hjá Agli Árnasyni ásamt blöndunartækjunum á
útsölunni í janúar.
Ég var búin að vera með augun
opin frá því í nóvember og stökk
á öll tilboð sem ég rakst á í blöðunum og sá í sjónvarpinu. Speglaskápinn keypti ég svo í Ikea á
mjög góðu verði,“ segir Guðrún
María. Heildarverð breytinganna
hjá Guðrúnu Maríu er um fimmtíu og fimm þúsund krónur og
verður það að teljast ansi gott.
- mmr
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Corsica-baðkarið er 180x80 sentimetrar
og er 340 lítra. Baðkarið fæst með nuddi
eða án. Baðkarið fæst hjá Baðheimum.

Aveiro-baðkarið fæst í stærðunum 70x160 og 70x170 sentimetrar og er það 40
sentimetrar að dýpt. Hægt er að fá plötur á skammhlið og langhlið. Aveiro-baðkarið
fæst hjá Vatnsvirkjanum.

Elba-baðkarið er 160x90
sentimetrar.
Karið tekur
310 lítra af
vatni. Nuddstútarnir eru
tíu og karið
fæst hjá Baðheimum.

Grenada-baðkarið er 170x80 sentimetrar með tvo höfuðpúða. Nuddstútarnir eru tólf og baðkarið tekur 350
lítra. Einnig er á langhlið karsins gluggi.
Karið fæst hjá Baðheimum.

Slakað á í góðu baðkari
Virginia er stórt baðkar sem er 90x190 og er það 44 sentimetrar á dýpt. Baðkarið er
talið til tveggja manna baðkara. Á það er hægt að fá skammhlið og langhlið framan á
baðkarið en það fæst hjá Vatnsvirkjanum.

Eftir erfiðan dag getur verið
þægilegt að skella sér í gott og
heitt bað, ekki síst ef baðkarið
er útbúið nuddstútum sem
geta verið allt upp í átján
talsins.

'SKÈMTÓ¢SØUUBTLØMJ

6OHNFOOBGÏMBHT¶TMBOET
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Nuddbaðkör eru frábær fyrir þá
sem hafa lítinn tíma til þess að
skreppa í pottana í sundlaugunum.
Flest baðkör í dag er hægt að fá með
mörgum útgáfum af nuddi og nuddstútarnir í baðkörunum eru frá tíu
og upp í átján. Hjá Baðheimum og

Vatnsvirkjanum er gott úrval baðkara, með eða án nuddstúta. Hægt
er að velja á milli hornbaðkara og
hefðbundinna baðkara. Heimasíða
Vatnsvirkjans er www.vatnoghiti.
is og heimasíða Baðheima er www.
badheimar.is.
- mmr

● DÝRLEGAR SÁPUR Sápur eru þarfaþing á öllum heimilum og
um að gera að hafa þær sem skemmtilegastar í laginu. Gianna Rose Atelier framleiðir dýrasápur af ýmsu tagi sem komið er fyrir í fagurskreyttum gjafaöskjum. Meðal annars er hægt að fá fíla, froska, hænur, uglur
og lömb en einnig hinar ýmsu hunda- og kattategundir. Af hundategunum má nefna Golden Retriever, Cocker Spaniel, Chihuahua, Poodle
og Dachs-hund. Hugsanlega er hægt að finna tegund í stíl við eigið
gæludýr því hver segir að heimilispunt megi ekki vera í stíl við þau eins
og hvað annað. Sápurnar má nálgast á http://www.giannarose.com/.

Rúllan falin inni í vegg
Salernispappírinn finnst mörgum engin prýði á baðherberginu. Ýmsar leiðir er hægt að fara til að fela rúlluna. Þessa hugmynd að setja rúlluna inn í vegg á bak við flís, áttu hollenskir
hönnuðir árið 1997. Peter Van
der Jagt, Erik-Jan Kwakkel og
Arnout Visser hönnuðu baðflísar sem þeir kölluðu „Function
tiles“ fyrir Droog í Hollandi.
Hugmyndin á bak við flísarnar er að þær hafi virkni í sjálfu
sér og þarna mátti meðal annars finna flísar með innbyggðum hönkum fyrir handklæði,
innbyggðum skúffum og jafnvel innbyggðu sjónvarpi. Með
flísunum væri því hægt að
flísaleggja heilt baðherbergi
án þess að þurfa að setja þar
inn nokkurn aukahlut. Flísarnar eru ekki framleiddar þessa
stundina en nánari upplýsingHönnuðir hjá fyrirtækinu Droog
ar má finna á heimasíðu Droog
fengu þá hugmynd að fela salerniswww.droogdesign.nl
- rat rúllu inni í vegg.
MYND/E. MORITZ

TILBOÐ!
Viktoria

Rúmstæði með latexdýnu
og gafl (160x200)
Áður kr. 339.900

NÚ kr. 269.900

TILBOÐ!

EITT MESTA
ÚRVAL LANDSINS
AF SVEFNSÓFUM

Chery

Hvítt leður rúmstæði með
latexdýnu og gafl (160x200)
Áður kr. 349.900

NÚ kr. 279.900

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
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 rannsóknasamtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

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

H E I L S U R Ú M

MYND/TENGI
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Útisturtur eru
vinsælar erlendis
og virðast hafa
hitt í mark hjá
Íslendingum..

Steypibað úti í
náttúrunni
Útisturtur njóta vaxandi
vinsælda hérlendis og eru
eftirsóttar bæði í heimahús og
sumarbústaði.

Hér er skemmtileg útisturta
þar sem vatnið rennur niður
eins og foss.

„Stöðug aukning er í sölu á útisturtum. Þær verða vinsælli með hverri
viku,“ segir Jón Ari Eyþórsson,
verslunarstjóri hjá Tengi á Smiðjuvegi, þar sem seldar eru útisturtur
sem nota má allt árið um kring.
„Það sem gerir það að verkum er sérstakur loki, sem fer
í hólk ofan í jörðina og er í
frostfríu umhverfi. Útisturturnar eru svo úr ryðfríu stáli.
Þær eru seldar frístandandi
en mögulegt er fyrir fólk að
setja upp vegg í kringum
þær. Sturtur af þessu tagi
eru tilvaldar fyrir fólk sem
er með potta annaðhvort
heima eða í sumarbústaðnum.“
Lárus Björnsson, rekstrarstjóri Skorra, að Bíldshöfða, tekur í sama streng.
„Við erum nýbyrjuð að
flyta inn útisturtur og finnum fyrir miklum vinsældum.
Þær eru alltaf að aukast,“ segir hann. Útisturturnar hjá Skorra

Sterk og endingargóð útisturta sem nota má allt árið
um kring. Fæst hjá Tengi.
MYND/TENGI

Jón Ari Eyþórsson verslunarstjóri hjá
Tengi segir aukna eftirspurn eftir
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
útisturtum.

eru notaðar yfir sumartímann og
henta bæði á pallinn og í sumarbústaðinn, en þær þarf að taka niður
þegar kólnar í veðri og geyma yfir
veturinn.
- stp
Skorri hóf nýlega innflutning á
útisturtum, sem eru að sögn
rekstrastjórans Lárusar Björnssonar eftirsóttar.

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR
Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.
Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

Hágæða

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Smiðjuvegi 4C
Box 281 202 Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Augl. Þórhildar 1460.24

HAGBLIKK ehf.
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Baðmotta. Fæst í
Ikea á 595 krónur.

Sumarleg og litrík handklæði
sem fást í Ikea á
595 krónur stykkið.

Litríkt í baðherbergið
Flest viljum við hafa hlýlegt og notalegt á baðherberginu. Ein
leið til þess er að lífga upp á herbergið með skemmtilegum og
sumarlegum litum.

Teygt úr tánum í volgu vatni.

Feykir þreytunni burt
Gott er að láta renna í heitt bað eftir annasaman dag. Freyðiböð
eru frábær leið til að auka vellíðan og slökun því fátt er notalegra
en að liggja í bleyti í vel heitu baði með mýkjandi froðu og teygja
úr tánum. Við það er verkjum og þreytu feykt á bak og burt og ró
og friður færist yfir líkamann.
Freyðibaðsápa fæst með hinum ýmsu ilmefnum fyrir þá sem
það kjósa, frískandi eða höfugum eftir smekk.
- gun

Flott og sumarlegt handklæði sem
fæst í þremur stærðum í Egg. 30x50 á
1.190 krónur 50x100 á 2.990 krónur og
75x150 á 4.990 krónur.

Handklæði úr lífrænni bómull úr Yggdrasil: Barnahandklæði 3.400 krónur,
þvottastykki 500 krónur og handklæði
1640 krónur.

Handklæðin eru tilvalin í Nauthólsvíkina. Fást í Ikea á 990 krónur stykkið.

ÚRVAL:
30 hurðagerðir, hvítar,
svartar, gular, askur, eik,
birki, hnota, o.fl.
HÖNNUN:
HREINT OG KLÁRT
Komdu með málin - og við
hönnum, teiknum og
gerum þér hagstætt tilboð.

Ótæmandi möguleikar á uppröðun eininga

ÞITT ER VALIÐ:
Þú velur að kaupa innréttinguna ósamsetta eða
lætur okkur um samsetningu og uppsetningu.

eldhús
bað
þvottahús
fataskápar
raftæki
borðplötur
sólbekkir
vaskar
handlaugar
blöndunartæki
speglar
lýsing

PISA HÖLDULAUST
PISA
HÖLDULAUST
nýjasta
tíska
hvítt
hvítt matt
matt
hvítt
hvítt háglans
háglans
svart
svart háglans
háglans

ALLT Á EINUM STAÐ:
Fullkomið úrval innréttinga
og raftækja. Sölumenn
okkar búa yfir þekkingu og
reynslu. Eigið trésmíðaverkstæði og raftækjaviðgerðaverkstæði.
Við höfum á að skipa hópi
úrvals iðnaðarmanna,
trésmiða, rafvirkja og
jafnvel pípara, ef með þarf.
Markmið okkar er að veita
úrvalsþjónustu.

RENNIHURÐAFATASKÁPAR
Afgreiddir eftir máli - sniðnir að
þínum óskum

VAXTALAUST
Euro eða Visa lán
til allt að 12 mánaða, án útborgunar.

www.nettoline.dk

15% AFSLÁTTUR
sé greitt í einu lagi við pöntun.

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

-¹Nkl.
FÎST
KL 

Mán.-föst.
10-18
- Laugard.
11-16

PORCELANOSA

ﬂísar fyrir vandláta

Skútuvogi 6 • Sími 568 6755
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Vaskur eða fiskabúr?
Ef fólk er orðið þreytt á hinum venjulegu hvítu vöskum er tilvalið að skoða ítalska fiskabúrsvaskinn. Hann er meðal furðulegra
hluta sem finna má á baðherbergið. Vaskurinn er búinn til af ítalska
fyrirtækinu Italbrass og hannaður til þess að skapa líflega og þægilega stemningu í baðherberginu. Fiskabúrsvaskurinn er ekki fyrir
hvern sem er því hann er í raun og veru fiskabúr með lifandi fiskum sem þarfnast umhirðu.
Vaskurinn er óneitanlega sérstakur útlits og líklegur til að vekja
áhugaverðar umræður hvar sem hann ber fyrir sjónir.

Sturtuhengi geta safnað í sig myglu.

Losnaðu við
saggann

ARGUS / 08-0256

Saggi getur myndast í sturtuhengjum og baðmottum, rétt eins og flestum öðrum hlutum á baðherberginu.
Eftirfarandi ráð eru góð til að koma
í veg fyrir eða losna við saggann.

GLÆSILEG
SUNDLAUG!
Hin nýuppgerða Sundlaug Kópavogs er öll hin glæsilegasta og leitun að öðru
eins. Hún er búin nýjustu tækni og öryggiskerﬁð er það besta sem völ er á.
Í Sundlaug Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga sem aldna: Frábærar
úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, þægileg vaðlaug, spennandi
rennibrautir og hvers kyns önnur aðstaða til góðrar hreyﬁngar, slökunar og
skemmtunar.

● Haldið sturtuhenginu eins og
nýju með því að festa það fyrir
framan eldra hengi á sama krókinn. Gamla hengið ver þannig
hið nýja gegn vatni og sápufroðu.
● Til að koma í veg fyrir að sturtuhengið krumpist, látið það þá í
vélina ásamt þvottaefni og matarsóda til helminga og tveimur stórum handklæðum. Setjið
bolla af ediki í skolunina, hengið sturtuhengið upp strax eftir
þvottinn og látið það ekki í þurrkarann. ● Ef um plasthengi er að
ræða, látið þá nokkra dropa af
jarðolíu í skolunarvatnið. Þannig
helst það mjúkt og sveigjanlegt.
Viðhaldið mýktinni með því að
strjúka það stöku sinnum með
blöndu af volgu vatni og jarðolíu.
● Eyðið sagga með því að úða nýþvegið sturtuhengi með sótthreinsunarefni.
● Þvoið baðmottur úr gúmmíi
eða vínil með því að setja þær
í þvottavél og handklæði með.
Frottéefnið skrúbbar mottuna og
allt kemur hreint til baka.
Nánari upplýsingar á www.
home.howstuffworks.com.
- mþþ

● MR. SUICIDE Þessi skondni
baðtappi kemur úr smiðju ítalska
hönnunarrisans Alessi sem fékk
hönnuði, arkitekta og teiknimyndafólk af yngri kynslóðinni til
að skapa glaðlega heimilishluti
úr plasti, en með því gerði hann
ódýrt efni að eftirsóttum hönnunarhlutum fyrir safnara. Útkoman skilaði sér í fjölbreyttum metsöluvarningi, eins og Mr. Suicide
eftir ítalska teiknimyndagerðarmanninn Massimo Giacon sem
notar kaldhæðinn húmor sinn
við hönnun ýmissa baðherbergishluta, eins og sápuskammtarann Mr. Cold sem spýtir út sápu í
gegnum nefið. Mesta fjörið hefst
þegar tappinn er festur í niðurfallið því þá flýtur skelkaður og
óhress Mr. Suicide í baðvatninu.
- þlg

Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

KOMDU Í SUND!
SUNDLAUG KÓPAVOGS
V "ORGARHOLTSBRAUT s S   s /PI¦ VIRKA DAGA KL   OG UM HELGAR KL  
Mr. Suicide-baðtappinn frá Alessi.
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KLAPPARHLÍÐ - GLÆSILEG

Fálkahöfði - bílskúr

4ra herb. 99,9 fm íbúð á 2. hæð með sérinng. af svölum. Íbúðin er mjög rúmgóð
og björt með fallegum mahóní innréttingum. Sér þvottahús. V. 26,5 m. 3576

BUGÐUTANGI - VERÐLAUNAGARÐUR

121,9 fm, 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi
og sérgarði ásamt 29,2 fm bílskúr í góðu
fjölbýlishúsi við Fálkahöfða í Mosfellsbæ.
Íbúðin er björt og rúmgóð með stórum herbergjum, stofu, borðstofu, eldhúsi sem er
góð góðum borðkróki, baðherbergi sem er
baðkeri og sturtuklefa og sér þvottahúsi.
Mjög gott aðgengi er að íbúðinni og gengt
íbúðinni er bílskúrinn. Verð 32,8 m. 3499

Bugðutangi - endaraðhús

Fallegt
86,6 fm, 3ja herbergja endaraðhús við
Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt hús á
einni hæð á góðum stað í Mosfellsbæ, 2
rúmgóð svefnherbergi, ný upptekið baðherbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð stofa,
sér eldhús og búr/þvottahús inn af eldhúsi.
Stór hornlóð með timburverönd og góð aðkoma að húsi. V. 29.9 m. 3337

Stórikriki - 121,7 fm

3ja herbergja
íbúð á 2. hæð við Stórakrika 1 í Mosfellsbæ. Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum. Innréttingar verða HTH eikarinnr. AEG
blástursofn, keramik helluborð, háfur, íssápur og uppþvottavél verða í eldhúsinnréttingu og AEG þvottavél og þurrkari með
rakaþétti verða í þvottahúsi Kährs eikarparket frá Agli Árnasyni verða á gólfum, en
baðherbergis og þvottahúsgólf verða flísalögð með dökkum 30x60 cm flísum. V.
27,9 m. 3299

Við Hafravatn Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsahverfi
við Hafravatn. Húsið er byggt árið 1979 og
þarfnast endurbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
er á lóðinni. Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frábæra stað - þetta er sannarlega sveit við
borg. V. 17.5 m. 3336

2ja herbergja

3ja herbergja
Endaraðhús með verðlaunagarði. Húsið sem er 102,3 fm skiptist í forstofu, 2
herbergi, fatah, baðh, saunaklefa, góða stofu og eldhús. Kjallari er undir öllu
húsinu sem möguleiki væri að nýta sem íbúðar- og geymslurými auk bílskúrs.
Verðlaunagarður. Eign sem gefur mikla möguleika. V. 32,0 m. 3569

LITLIKRIKI - FJÖLBÝLISHÚS

Frum

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 7 Miðholt - rúmgóð Rúmgóð og björt
íbúðir í mjög glæsilegu 3ja hæða lyftu- 82,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja
húsi sem nú er í byggingu við Litlakrika hæða fjölbýli við Miðholt í miðbæ Mosfells2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru 3ja - 5 bæjar. V. 21,9 m. 3572
herbergja og fylgir sumum íbúðum BÍLSKÚR í kjallara. Íbúðirnar verða með eikarinnréttingu frá EGG og afhendast fullbúnar, án gólfefna í september 2008.
Verð frá 25,2 millj. 3514

Rauðamýri Til sölu mjög falleg og stór
2ja herb. 81 fm íbúð á 2. hæð í nýju 3ja
hæða fjölbýli með miklu útsýni við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Þetta er afar smekkleg og fallega hönnuð íbúð, hvíttað eikarparket og flísar á gólfum, birkiinnréttingar í
eldhúsi, baði, svefnherbergi og forstofu.
Innfelld halogen lýsing í loftum og falleg
gluggatjöld. Hér fá menn eina með öllu.
V. 22.7 m. 3427
Sumarhús

Einbýli

Víðiteigur - 173,7 fm einbýli
Rúmgott 173,7 fm einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr við Víðiteig 12 í
Mosfellsbæ. Í húsinu eru 3 svefnherbergi
og er allt fallega innréttað. Húsið stendur á
gróinni og fallegri hornlóð, bílaplan og
gönguleið að húsinu er hellulögð og með
snjóbræðslu, garður er vel hirtur, fánastöng er á grasflöt í suðurhluta lóðarinnar.
V. 42,9 m. 3565

Arnartangi - jaðarlóð

Glæsilegt
172,8 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað, neðst í botnlanga
með sjávarútsýni. Húsið er steinsteypt
139,6 fm einlyft auk frístandandi 33,2 fm
bílskúrs. Lóðin er 1.080 fm, mjög gróin og
skjólgóð, aðkoma er að sunnanverðu og
stór suðurgarður, að norðanverðu er
óbyggt svæði og mikið útsýni út á Leirvoginn og Sundin með Esjuna í bakgrunni.
V. 54,9 m. 3502

Sumarhús í Húsafelli

Til sölu 22 fm
sumarhús á fallegum stað við Klettsflöt 2 í
Húsafelli. Svefnherbergi með svefnaðstöðu
fyrir þrjá auk rislofts, stofa, eldhúskrókur og
baðherbergi. Í húsinu er rafmagn og heitt og
kalt vatn. Fín timburverönd með skjólgirðingu og heitum potti. Þetta er lítið og snoturt
hús á draumastað. V. 5.9 m. 3243

Öldubyggð

6.896 fm sumarbústaðarlóð við Öldubyggð 20 úr landi Svínavatns
í Grímnes- og Grafningshreppi. Lóðin er í
skipulögðu svæði sumarhúsa úr landi
Svínavatns í Grímsnesi, Árnessýslu. Kalt
vatn og rafmagn er á svæðinu. Þetta er
fallegt og gróðursælt svæði og auðugt af
berjum á sumrin. Stutt er í verslun, sundlaug og fallega náttúru. V. 2,8 m. 3546

Reykjavík

Rauðamýri

Til sölu 113,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bílastæði í
bílakjallara í nýlegu húsi við Rauðumýri 1 í
Mosfellsbæ. Þetta er stór og rúmgóð íbúð,
fullbúin, eikarparket á gólfum, bað, forstofa
og þvottahús er flísalag. Eikarinnréttingar
og innihurðar og AEG tæki í eldhúsi. Mjög
mikið útsýni er úr íbúðinni til vesturs, yfir
Sundin og að Esjunni. V. 28.5 m. 3373

Herjólfsstígur - Ásgarðslandi Vorum að fá mjög flottan 112,8 fm sumarbústað
í byggingu við Herjólfsstíg 18 í landi Ásgarðs
í Grímsnesi. Húsið er fullfrágengið að utan,
klætt með liggjandi viðarklæðningu. Stór
timburverönd að sunnan og vestanverðu
með heitum potti. Að innan er húsið fulleinangrað og rakavarið, hitalagnir eru komnar
ísteyptar í plötu. Flott tækifæri fyrir laghentan einstakling að koma sér upp glæsilegum
bústað í sumar. V. 21.9 m. 3504

Skorradalur - glæsilegt heilsárshús *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu
einstakt heilsárshús á stórri VATNALÓÐ í
landi Dagverðarness í Skorradal. Húsið er
finnskt bjálkahús á steyptum sökkli. Fjögur
herbergi, tvö baðh, stofa, borðstofa, eldhús
og sjónvarpsstofa. Kjallari er undir öllu húsinu og mikið geymslupláss. Stórar timburverandir eru umhverfis húsið, heitur pottur
og möguleiki á bátaskýli. Lóðin er 7.050 fm
eignarlóð og ein glæsilegasta lóðin í dalnum.
Þetta er tilvalin eign fyrir stóra og samhenta
fjölskyldu sem vill njóta þessa besta sem
Skorradalurinn hefur upp á að bjóða.
V. 58,0 m. 3566

Laufengi - Nýstandsett

4ra herb.
114,3 fm falleg og björt íbúð á 2. hæð með
sérinng. af svölum. Rúmgóðar suðursvalir.
Nýstandsett baðherbergi. Nýir skápar. Nýtt
eldhús o.fl. Mjög góð íbúð. 3579

Parhús
Þrastarhöfði

Mjög glæsileg 91,5 fm
3ja herb. íbúð á efstu hæð ásamt bílastæði
í bílageymslu í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á
flottum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er sérlega falleg með ljósu eikarplastparketi og
náttúruflísum á gólfi. Hvít innrétting í eldhúsi með AEG tækjum. Mjög fallegt útsýni
er úr íbúðinni útá sundin. Wold Class, ný
sundlaug og skóli/leikskóli rétt við húsið. V.
26.9 m. 3440

Arnartangi - glæsilegt

Mjög fallegt
einnar hæðar einbýlishús sem er 219,6 fm
að stærð. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað m.a. þakkantur, eldhús, ofnar og
gólfefni. 4 rúmgóð svefnherbergi. Glæsilegur garðskáli með kamínu. Góður 38 fm
bílskúr og stór og breið innkeyrsla. Húsið
er staðsett í lokuðum botnlanga í grónu
hverfi og er stutt í alla þjónustu. V. 54,9 m.
3537

Fellsás - útsýni

Glæsilegt 184,7 fm
parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er teiknað af Ingimundi
Sveinssyni, arkitekt. Húsið var allt innréttað á vandaðan hátt árið 2003 og hannað
af Pétri Birgissyni, innanhúsarkitekt. Húsið
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu. Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á
flottum stað. V. 56,9 m. 3540

Skorradalur - Fitjahlíð, Um er að
ræða kjarri vaxna lóð framarlega í landi Fitja
við Skorradalsvatn. Á lóðinni er 34,8 fm
sumarbústaður frá árinu 1974 og undirstöður undir 23,8 fm bátaskýli o.fl. V. 13,9 m.
3564

Engjasel - útsýni 3ja herb., björt 80
fm íbúð með glæsilegu útsýni ásamt stæði
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í gang, stóra
stofu, hjónaherbergi, herbergi, baðherbergi
og þvottaherbergi. Barnvænt umhverfi.
V. 18,9 m. 3568

4ra- 6 herbergja

Grundartangi - 223 fm einbýli
Mjög flott og vandað einbýlishús á tveimur
hæðum með tvöföldum bílskúr á glæsilegri
lóð með hellulögðu plani, gosbrunn, læk,
stórri afgirtri timburverönd með heitum
potti og útigrilli. Húsið teiknaði Kjartan
Sveinsson og Stanisla Bohic hannaði lóðina. V. 67,8 m 3557

Tröllateigur - 115,6 fm íbúð. Fallega 115,6 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
í nýju fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er inn í íbúðina af opnum
svalagangi. Allar innréttingar eru úr eik og
eikarparket og flísar eru á gólfum. Stofa,
borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og
þrjú stór herbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu, sér þvottahús. Mjög stórar
suðursvalir. Vönduð íbúð rétt við miðbæ
Mosfellsbæjar. V. 29,9 m. 3354

Leirutangi - allt sér Falleg 92 fm
neðri sérhæð í litlu fjórbýli við Leirutanga í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi
og rými sem er gluggalaust en vel loftræst
en það skiptist í gott herbergi, leikrými og
geymslu. Hagstætt áhvíl. lán (15,5 m. m.
4,95% vöxtum, greiðslub. á mán. um 75
þús). Verð 21,5 m. 3528

Skorradalur - glæsilegt heilsárshús Glæsilegt heilsárshús á 8.000 fm
eignarlóð við Dagverðarness 74 með fallegu útsýni yfir Skorradalsvatn. Húsið er 64
fm, finnskt bjálkahús á einni hæð á steyptri
plötu. Tvö til þrjú svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél,
eldhús og stofa. Kalt vatn, hitatúpa, rafmagn og Emax-internettenging. Góð timburverönd er við húsið og eignarlóðin er
kjarri vaxin. V. 32.0 m. 3264

Eikjuvogur - laus fljótlega

3ja
herbergja falleg og björt 81,7 fm kjallaraíbúð við Eikjuvog í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í forstofu, gang, svefnherbergi,
borðstofu, dagstofu, baðherbergi og
eldhús. V. 21,5 m. 3573

Frum
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STRANDGATA
MIÐVANGUR

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

Sérlega falleg og
talsvert endurnýjuð fjögurra herbergja
SÉRHÆÐ með SÉRINNGANGI í fallegu húsi á góðum stað í MIÐBÆ
Hafnarfjarðar. Verð 25,9 millj. 7545

BURKNAVELLIR

Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í aðeins sex íb. stigagang. Ljósar innréttingar. Verð 22,9 millj. 7336

ARNARHRAUN
STRAX Fallegt

-

LAUST

mikið endurnýjað132,3 fm einbýli ásamt 33,9 fm bílskúr, samtals 166,2 fm Verð 31,0
millj. 7657

NAUSTAHLEIN - LAUS STRAX
Frábært einnar hæðar 60 fm
2ja herbergja RAÐHÚS fyrir
eldri borgara við Hrafnistu í
Hafnarfirði. Hægt er að fá
neyðarbjöllu og ýmsa þjónustu
frá Hrafnistu í húsin. Verð 23,2
millj. 7519

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐHÚS Fallegt og vel skipulagt 201,2
fm raðhús m/bílskúr á góðum stað. 4
sv.herb. Skóli og leikskóli í göngufæri. Verð 47,9 millj. 4907

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

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

AUSTURVEGUR Fallegt talsvert
endurnýjað 172 fm einbýli með bílskúr á góðum stað. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN. Verð 26,9 millj.
7680

ÁLFASKEIÐ Góð 125,7 fm íbúð á

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýjuð

efstu hæð m/bílskúr. 2 sv.herb. Suðvestursvalir. Flott útsýni. Verð 21,9
millj. 7254

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

VEGHÚSASTÍGUR - UPPGERT Vorum að fá í sölu uppgerða

ELDRI BORGARAR

ERLUÁS
HERJÓLFSGATA -

GLÆSILEGT ÚTSÝNI 131 fm 3ja - 4ra herb.

íbúð á 3. hæð. Verð 46,9 millj. 7356

Glæsilegt 290 fm fullbúið
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað yfir Ástjörnina og
víðar. 5 svefnherb. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Góð verönd með
skjólveggjum og heitum pott. Laust
við kaupsamn. Verð 89,9 millj. 6875

BREIÐVANGUR - GLÆSILEG
ÁLFHOLT

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

EINBÝLI

NORÐURTÚN - ÁLFTANES
Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað einnar hæðar einbýli. Glæsilegur
garður og pallar. Eign sem verður að
skoðast. Verð 53,6 millj 7670

LINDARFLÖT - GARÐABÆR
Sérlga gott einnar hæðar einbýli á
Flötunum í Garðabæ. Góður bílskúr
og stór lóð. Verð 56,9 millj. 7662

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 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

HÆÐIR

LÆKJARBERG

Einbýlishús á
tveim hæðum í Setberginu í Hafnarfirði, eignin er alls 265,8 fm þar af bílskúr 38,8 fm ca 90-100 fm íbúð í
kjallara með sér inngangi. 7220

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, samtals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan,
rúmlega fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

ÖLDUSLÓÐ m/BÍLSK.

Falleg
129,7 fm NEÐRI SÉRH., ásamt 22,2
fm BÍLSK. í góðu þríbýli. Ný rafmagns
og legaliðatafla. Ný innrétting í eldh.,
stáltæki. Verð 35,8 millj. 7658

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 HF. Verð 35,0 millj. 7557

STEKKJARBERG Falleg 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað neðst í Setberginu.
Verð 24,6 millj. 7297

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í góðu 6 íbúða húsi í HJARTA
GARÐABÆJAR. Stórar svalir. Góð
staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250

VESTURHÓP
LAUST
STRAX Fallegt og fullbúið 160 fm
LAUFVANGUR Góð 89 fm íbúð á
2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir.
Stutt í þjónustu. 7114

parhús m/bílskúr, lofhæð mikil í bílskúr. 3-4 sv.herb. Afhending strax.
Áhv. Íbúðalsj. 18,0 millj. Verð 34,9
millj. 6730

VÖRÐUSUND 2 - LAUST
STRAX Nýtt og gott 49 fm ENDABURKNAVELLIR - Sérlega falleg
91,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað.
2 sv.herb. Stutt í skóla, leikskóla og
þjónustu. Verð 23,0 millj. 7100

BIL, ásamt ca: 15 fm millilofti, samtals 64 fm í nýju atvinnuhúsnæði á
góðum stað við höfnina. Verð 7,5
millj. 7607

3JA HERB.

HOFSLUNDUR - GARÐABÆ

FAGRAKINN - SKIPTI Á
MINNA Virðulegt og vel viðhaldið

SUÐURGATA - BÍLSKÚR Björt

KRÓKAHRAUN - LAUS STAX

Sérlega fallegt og mikið endurnýjað
einbýli í neðstu lundum í Garðabæ.
Stór 980fm eignarlóð. Verð 59,8
millj. 7650

194,7 fm EINBÝLI á þremur hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm. Verð TILBOÐ. SKIPTI
MÖGULEG Á MINNI EIGN. 7316

og vel skipulögð 171 fm hæð m/bílsk.
í fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. Góð eign þar sem Verðið
er einungis 209 þús. á fm 7553

Góð 88,8 fm 3ja til 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í klasahúsi á
sérlega rólegum stað í Hrauninu í
Hafnarfirði. Verð 22,4 millj. 7665

AUSTURGATA Fallegt 106,6 fm
EINBÝLI, ásamt risi og kjallara sem
eru ekki inni í fermetrum. FRÁBÆR
STAÐSETNING Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. 7667

GUNNARSSUND - LAUST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á frá-

DAGGARVELLIR - ALLT AÐ
90% LÁN Sérlega falleg 128,9 fm

bærum stað í miðbæ Hfj. 3 sv.herb.
Verönd, svalir og fallegur garður.
Verð 32,4 millj. 7051

EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu 4ra íbúða
húsi á frábærum stað í HRAUNINU á
Völlunum. Verð 32,9 millj. 7488

ESKIVELLIR

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
- 3 BIL EFTIR Ný 100 fm atvinnubil, með mögulegt 40 fm milliloft.
Stórar innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil
lofthæð. Afhendist strax. Verð frá
11,5 millj. 9644

BURKNAVELLIR - ENDAÍBÚÐ 3ja til 4ra herbergja endaíbúð

HÓLABRAUT - LAUS STRAX

HEINABERG - ÞORLÁKSHÖFN Fallegt einbýli 176,4 fm, ein-

91,1 fm efsta hæð í lyftuhúsi. Stæði í
bílgeymslu fylgir . Sérinngangur af
svölum. Verð 24,5 millj. 7543

Góð 77,4 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli á góðum og rólegum stað.
LAUS STRAX. Verð 18,5 millj. 7731

býli. MIKIÐ ENDURNÝJAÐ. Fallegt
og vel við haldið hús á góðum stað.
Verð 29,9 millj. 7554

2JA HERB.

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚTSÝNI 66,1 fm 2ja herb. íbúð á 4. h. í

TRÖNUHRAUN 3 Gott 258,4 fm
atv.húsn. á 2 hæðum sem skiptist
niður í 138,4 fm fm gólfflöt, ásamt ca:
120,0 fm milliloft. Verð 36 millj. 7541

La
us

st
ra
x

Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarðhæð. 2 sv.herb.
Verönd m/skjólveggjum. Verð 20,5
millj. 7098

HRINGBRAUT Nýlegt og glæsilegt 203 fm einbýli á tveimur hæðum,
ásamt 40 fm bílskúr, samt. 243 fm 4
herbergi. Húsið er vel staðsett i hjarta
Hafnarfjarðar, mikil veðursæld, stórar
svalir. Verð 62,9 millj. 7555

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sólarverönd.
Verð 66,0 millj. 6896

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRH. OG RIS í tvíbýli,
ásamt 29 fm BÍLSK., samt. 183 fm á
góðum útsýnisstað. SKIPTI MÖGULEG. Verð 37,4 millj. 7368

HÁHOLT - SÉRINNGANGUR
Falleg 3ja herbergja íbúð, 109 fm á
jarðhæð með sér inngangi. Falleg og
vel með farin íbúð, verönd, laus fljótlega. Verð 25,5 millj. 7481

góðu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
Parket og flísar. Verð 16,9 millj. 7438

RAÐ- OG PARHÚS

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

STEKKJARHVAMMUR

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

ÁLFHOLT 161 fm efri hæð og ris í
klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinngangur.
Frábært útsýni. Verð 31,9 millj. 6260

DREKAVELLIR - jarðhæð
m/verönd Sérlega falleg og rúm-

GRANDATRÖÐ - LAUST
ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR FLJÓTLEGA Glæsilegt atv.húsn.

góð íbúð á jarðhæð með afgirtri verönd í litlu fjölb. Flísar á gólfum, baðkar og sturta. Verð 24,5 millj. 7440

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

(ENDABIL) á góðum stað. Hæðin er
201,2 fm og milliloft 73,5 fm, samt.
274,7 fm Verð 49,5 millj. 7510

GRINDAVÍK

SUMARHÚS

4RA TIL 7 HERB.

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

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
og vel byggt 183 fm RAÐH. á tveimur
hæðum með innbyggðum bílsk. í
Hvömmunum. 4 svefnherb. Parket og
flísar. Verð 43,5 millj. 7617

ERLUÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Sérlega falleg 102 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ í fallegu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Parket og flísar.
Verð 29,8 millj. 7636

HÖRÐUKÓR NR. 1 - KÓPV. 10. HÆÐ 98,0 fm 3ja herb. íb. á
10. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt
STÆÐI í bílg. Parket og flísar. FLOTT
ÚTSÝNI. Verð 28,9 millj. 7372

VESTURHÓP - SKIPTI Á REYNIFELL - FRÁB. STAÐSTÆRRI EIGN Nýlegt og fallegt SETNING Flott 11.404 fm EIGNAR98 fm raðhús, ásamt 25,8 fm bílskúr,
samtals123,8 fm Á góðum stað í nýja
Hópshverfinu. Verð 26,5 millj. 7717

LÓÐ í landi Reynifells með glæsilegu
útsýni. Rafm./kalt vatn á lóðarmörkum. Verð 2,9 millj. 7601

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

NÝ GESTAHÚS
OG GARÐHÚS
Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn

BARNAHÚS 2,1m²

28 mm bjálki

44 mm bjálki

08-0102 Hennar hátign

www.volundarhus.is

Garðhýsi

Parhús

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.

Sumarhús

Einbýlishús

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin

Raðhús

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og

34 mm bjálki

GESTAHÚS 15m²

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS 21m²

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

Velkomin á opin hús

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Gylﬁ Gylfason
Sölufulltrúi
770 4040
gylﬁ@remax.is

Lindarﬂöt 9 - 210 GBR

Engihjalli 3 - 200 KÓP

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109
annaks@remax.is

Hverafold 39 - 112 RVK

Þórarinn Jónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
thorarinn@remax.is

Ásmundur
Sölufulltrúi
770 4141
asmundur@remax.is

Efstasund 81 - 104 RVK

OPIÐ
HÚS

Strandgata 43 - 220 HFN

OPIÐ
HÚS

Bókaðu skoðun í síma 770 4040
Frábærlega staðsett einbýlishús á einni hæð með
31,9 fermetra bílskúr, stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, Garðatorg í 5 mínutna göngufæri. Sölumaður
Gylﬁ sími 7704040. Sölumaður Páll í síma 8619300.

Bókaðu skoðun í síma 770 4040
Björt og falleg íbúð á 3 hæð. Stórt eldhús með góðum
borðkrók og náttúrustein á gólﬁ. Stór stofa. Útgengt er
út á stórar svalir meðútsýni til suðversturs. Sölumaður
Gylﬁ sími 7704040. Sölumaður Páll í síma 8619300.

Opið hús í dag kl. 18:00 - 18:30
Glæsilegt einbýlishús í Grafarvogi. Eignin getur verið laus
við kaupsamning. Tvær hæðir + bílskúr á sjávarlóð. Húsið
er í mjög góðu ásigkomulagi. Fallegt útsýni. Sölumaður
Gylfi sími 7704040. Sölumaður Páll í síma 8619300.

Opið hús í dag kl. 18:00 - 18:30
Góð íbúð á jarðhæð með grónum garði sem er hellulagður að hluta. Fallegt eldhús, stórt hjónaherbergi, góð
stofa. Þvottahús. Hiti í gangstétt meðfram húsi. Laus við
kaupsamning. Sölumaður Anna Karen sími 8621109.

Bókaðu skoðun í síma 770 4040
Penthouse íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar. Glæsilegt
útsýni. Íbúðin er ekki fullkláruð að innan. Miklir
möguleikar. Eigninni fylgir sér bílastæði. Sölumaður
Gylﬁ sími 7704040 Sölumaður Páll í síma 8619300

Verð: 59.600.000
Herbergi: 5
Stærð: 185,7 fm

Verð: 19.700.000
Herbergi: 3
Stærð: 87 fm

Verð: 79.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 259,8 fm

Verð: 23.500.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 97,1 fm

Verðtilboð
Herbergi: 3
Stærð: 98 fm

Kvistaland 1 - 108 RVK

Miðvangur 103 - 220 HFN

Kirkjuvellir 9 - 221 HFN

Hamraberg 44 - 111 RVK

Hraunbraut 47 – 200 KÓP

OPIÐ
HÚS

Bókaðu skoðun í síma 861 9300
Glæsilegt einbýlishús á einum vinsælasta stað
Reykjavíkur. Húsið er skráð hjá Fasteignamati ríkisins
um 440 fm. Húsið hannað af Kjartani Sveinssyni. Sölumaður Páll í s:8619300. Sölumaður Gylﬁ s:7704040.

Bókaðu skoðun í síma 861 9300
Gott raðhús við Miðvang í Hafnarﬁrði. Eign sem
hefur verið vel við haldið. Laus við kaupsamning.
Sölumaður Páll í síma 8619300. Sölumaður Gylﬁ
sími 7704040.

Bókaðu skoðun í síma 861 9300
Glæsileg íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílskýli. Eitt
glæsilegasta fjölbýlishúsið í Hafnarﬁrði. Eign sem
hægt er að mæla með. Sölumaður Páll í síma
8619300 Sölumaður Gylﬁ sími 7704040.

Verðtilboð
Herbergi: 11
Stærð: 440,6 fm

Verð: 41.800.000
Herbergi: 5
Stærð: 188,2 fm

Verð: 33.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 123,7 fm

Opið hús í dag kl. 19:00 - 19:30
Glæsilegt parhús á besta stað í Breiðholtinu. Gegnheilt
parket, smekklega uppgert eldhús, tvö baðherbergi,
þrjú barnaherbergi og gott hjónaherbergi. Útgengt á
góða verönd. Eign sem vert er að skoða. Sölumaður
Páll í síma 8619300 Sölumaður Gylﬁ sími 7704040.
Verð: 37.900.000
Herbergi: 5

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30
Glæsileg 148 fm 4 herbergja hæð með bílskúr
á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Eign sem
vert er að skoða. Sölumaður Páll í síma 8619300
Sölumaður Gylﬁ sími 7704040.
Verð: 36.700.000
Herbergi: 4
Stærð: 148 fm

Garðatorg 3
210 Garðabær
Verslunarhúsnæði

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 19.300.000
Bílskúr: Nei

Torg

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

SKEMMTSTAÐUR og VEISLUSALUR.
Til sölu nýlegur skemmtistaður í 300 fm húsnæði, með leigusamning
til 20 ára. Opið fimmtud-föstudags og laugardagskvöld. Diskótek.
Staðurinn býður upp á mikla möguleika í skemmtanahaldi.

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326
dorothea@remax.is

NÝTT HÓTEL - REKSTUR TIL LEIGU:
Rekstur á nýju fullbúnu hóteli á Reykjavíkursvæðinu er til leigu. 28
herbergi og studío. Mjög góð aðstaða og búnaður. Einstakt tækifæri.

Frábær staðsetning í miðbæ Garðabæjar! Verð: 28.900.000
Verslunarhúsnæði innanhúss við göngugötu verslunarkjarnans í miðbæ Garðabæjar er til sölu vegna
flutninga á verslun. Um er að ræða samtals 117,2 fm með kaffistofu og lageraðstöðu. Útgengi er bakatil
með góðu aðgengi fyrir vörumóttöku. Fallegur pallur er fyrir framan verslunina sem gefur henni
skemmtilega aðkomu. Frábær staðsetning sem búið er að endurskipuleggja með nýjum, glæsilegum og
stærri miðbæ Garðabæjar. Þetta er húnæði sem bíður uppá marga möguleika i framtíðinni!

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

ÚTGÁFA - PRENTVERK - UMBROT - AUGLÝSINGAR
Til sölu þekkt fyrirtæki í góðum rekstri, með góðan tækjakost og í
tryggu húsnæði. Frábært tækifæri og gott verð.

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

HVERFISVERSLUN-TÆKIFÆRI FYRIR FJÖLSKYLDU
Til sölu rótgróin hverfisverslun, í góðu húsnæði. Einstakt tækifæri
fyrir fjölskyldu. Fæst með lager á 3,3 milljónir. Nú er lag.

Búseturéttur á markaðsverði

SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR SNYRTIVÖRUR

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Verslunin LUSH Kringlunni er til sölu. Verslunin sérhæfir sig í sölu
hár- og húðsnyrtivara 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 upplýsinga. Frábært tækifæri.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 104.
Glæsileg og vel staðsett hársnyrtistofa með 6 vinnustöðvar og 2
vaskstóla. Fæst á frábærum lánakjörum með léttum afborgunum.
Einstakt tækifæri og gott verð.

Blásalir 24, í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um
77 fm að stærð. Íbúðin er á annarri hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi með tvær lyftur. Ásett verð er 3 millj. og eru
mánaðargjöldin nú um kr. 97.000.Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í
að gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna
í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. júlí n.k.

LÍKAMSRÆKT - LÍKAMSRÆKT.
Til sölu líkamsræktarfyrirtæki, hið eina sinnar tegundar hér á landi,
vel staðsett með vaxandi stækkunarmöguleika. Hluti af alþjóðlegri
keðju sem nýtur hvarvetna mikilla vinsælda. Um er að ræða tvær
glæsilegar stöðvar. Eru mjög vel staðsettar og í flottu húsnæði.

LÍTIÐ FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI:
Til sölu lítið framleiðslufyrirtæki sem þar aðeins 50-60 fm húsnæði.
Getur strafað hvar sem er á landinu. Verð fyrir búnað, tæki og
vörulager 2,5 millj.

Frum

Ferjuvað 9, Norðlingaholti
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð um 90 fm að
stærð. Íbúðin er á 3 hæð í þriggja hæða lyftuhúsi ásamt
stæði í bílakjallara.
Ásett verð er 4.7 millj. og mánaðargjöldin eru nú
um kr. 123.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. júlí n.k.

Prestastígur 8, Grafarholti
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er
rúmlega 97 fm að stærð.
Íbúðin er á fyrstu hæð í fjögra hæða lyftuhúsi ásamt
stæði í bílakjallara. Ásett verð er kr. 8.5 millj. og eru
mánaðargjöld um 109.000
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. júlí n.k.

Stekkjargata 21,
í Innri-Njarðvík, Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr
og garðaskála. Íbúðin er í parhúsi og er heildarﬂatarmál
íbúðar og bílskúrs um 120 fm og garðskála um 14 fm.
Ásett verð er 6 millj. og mánaðargjöldin eru nú
um kr. 116.000.Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. júlí n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins
að Suðurlandsbraut 54 í síma 552 5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst
á netfangið: bumenn@bumenn.is

Frum

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI - Góð Kjör.
Af sérstökum ástæðum er til sölu þekkt hársnyrtistofa, í nýlegu
góðu húsnæði í Kópavoginum. Er með eigin innflutning. Mjög góð
aðstaða og búnaður. Góð kjör í boði. 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.

EIN VINSÆLASTA ÍSBÚÐIN Í BÆNUM.
Til sölu geysivinsæl ísbúð á besta stað í bænum. Mjög gott verð og
auðveld kaup. Aðeins yfirtaka. Sumarið er besti tíminn í íssölunni

PÚSTVERKSTÆÐI MIÐSVÆÐIS.
Til sölu þekkt pústverkstæði í 300 fm leiguhúsnæði, mjög
miðsvæðis. 4 lyftur 3 innkeyrsluhurðir og góð bílastæði og aðkoma.
Mjög góð staðsetning.

BÍLASALA Á HÖFÐANUM.
Til sölu bílasala með a.m.k 50 útistæði. Skemmtilegt tækifæri fyrir
duglegan sölumann.

BÍLAPARTASALA.
Til sölu rekstur þekktrar partasölu. Er í 300 fm velstaðsettu
leiguhúsnæði. Hefur starfað í rúman aldarfjórðung. Staðsetning
einstaklega góð. Gott verð.

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

EFNALAUG Í AUSTURBORGINNI.
Til sölu efnalaug í eigin húsnæði. Allur tækjabúnaður nýr. Góð
staðsetning. Rekstur og húsnæði selst í einu lagi. Nánari uppl á
skrifstofu okkar. Gott og sanngjarnt verð.

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR m. 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. Einnig er afgreitt um bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg
bílastæði. Mjög gott verð.
Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sími: 517-3500
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Stærð: 236,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 35.400.000
Bílskúr: Nei

Kársnesbraut 107
200 Kópavogur
Fallegt einbýli á góðum stað

Opið
Hús

RE/MAX Þing

Lind

Háholti 13-15
Bergur Steingrímsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja og skipasali
412 3300
bergurst@remax.is

Þórarinn Th
Sölufulltrúi
770 0309

270 Mosfellsbær

Þing

Sími: 412 3300

th@remax.is

Goðheimar 13, 104 Reykjavík
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

MÁNUDAG 30.JÚNÍ FRÁ KL 18:30 - 19:00 Verð: 64.900.000
Virkilega glæsilegt 236,5 fm. einbýlishús á frábærum stað í Vesturbæ Kópavogs. Mjög vönduð gólfefni og
innréttingar í öllu húsinu. Fallegur og skjólgóður suður garður með hellulagðri verönd. Eignin hefur mikið
verið endurnýjuð, nýtt eldhús, baðherbergi allt endurnýjað.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Kópavogur
Glæsilegt endaraðhús

Opið
Hús

Frum

Stærð: 173,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 28.500.000
Bílskúr: Nei

Fjallalind 56

Lind

Opið hús mán. kl. 16:30-17:00
Verð: 33.900.000,Stærð: 131
Herb. 4

Kristján K.
Sölufulltrúi
899 5300

Högni K. HJÁ RE/MAX ÞING KYNNIR: Stórskemmtileg
4ja herbergja sérhæð. Með bílskúrsrétt sérinngangi og
tveimur svölum.
Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
412 3314
692 9532
hogni@remax.is

kk@remax.is

Laxatunga 90-100, 270 Mosfellsbæ
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

MÁNUDAG 30.JÚNÍ FRÁ KL 19:00 - 19:30 Verð: 62.900.000
Glæsilegt, vandað og vel skipulagt endaraðhús á frábærum stað í lokuðum botnlanga við Fjallalind í
Kópavogi. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, gestasalerni, baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu,
skrifstofurými og bílskúr. Glæsilegur og skjólgóður garður. EIGN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ SKOÐA.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Opin hús mán. og þri. kl. 19:30-20:00
Verð: 29.900.000,Stærð: 172.5 fm.
Herbergi: 4

thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

HÖGNI K. HJÁ RE/MAX ÞING KYNNIR: Fokheld raðhús að
Leirvogstungu 90-100. Afhending við kaupsamning.
Einnig hægt að fá húsin
fullkláruð án gólfefna á Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
kr. 39,900.000,412 3314
Afhent eftir 8 vikur.
692 9532
hogni@remax.is

Ægisgata 5 - 101 Rvk

gingarlóð
Einstök byg

1
Keilugrandi

Frum

Opið hús í dag mánudaginn 30. júní milli kl. 18-19

37.500.000
Glæsileg 2ja herbergja 91,7 fm. lúxusíbúð með sérinngangi á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi með góðu útsýni yﬁr Reykjavíkurhöfn.

Guðmann s. 845 3779 tekur á móti gestum.

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

112 Reykjavík
Verð: 26,9
Fjöldi herbergja: 4
Stærð: 109,7
Byggingarár: 1992
Annað: Þrjú svefnherbergi

Flétturimi 9 íb302

Sölusýning í dag milli kl. 19:00 – 20:00
Falleg og nýtískuleg íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli í Grafarvogi.
Eignin skiptis í 3 herbergi, baðherbergi, forstofu, eldhús og stofu
sem er eitt rými ásamt þvottahúsi sem er innan íbúðar. Stutt í alla
almenna þjónustu, skóla, leikskóla og verslunarkjarnann Spöngin.

112 Grafarvogur

221 Hafnarfjörður
105
Reykjavík

101 Reykjavík

Fjöldi herbergja:
6
Verð 51,9 millj.
Stærð:
170,4
Fjöldi herbergja 4
164,10
Stærð 1902
Byggingarár:
2001
Byggingarár
Annað:
Einbýlishús
Annað

Parhús á
einni hæð

Brekkustígur
Barðastaðir7

Elsa
Þórólfsdóttir
Halldór
Jensson
viðskiptastjóri
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
halldor@domus.is
sími
sími664
8406013
2100

Verð: 28,9
Fjöldi herbergja: 3
Verð
Stærð:
101,4158 millj.
Fjöldi herbergja 9
Byggingarár:
496,8
Stærð 2001
Byggingarár
Annað:
Frábært 2008
útsýni

Stigahlíð
Þrastarás 14

Annað Nýtt einbýli

Glæsilegt tvílyft einbýlishús á stórri lóð með góðu útsýni á besta

Sölusýning í dag milli kl. 19:30 – 20:30
Glæsilegt
og einstaklega
vandaðeinbýlishús
parhús á einni
hæð meðogbílskúr
Virkilega
fallegt
og vel viðhaldið
á rólegum
á bestastað
staðí íhjarta
Grafarvogi.
Útgengimeð
út ástórri
stóranlóð.
ogHúsið
skjólgóðan
góðum
Reykjavíkur
hefurpall
frá stofu
með frábæru
Hitisem
í stéttogoginnan.
bílaplani.
Sjón er
alltútverið
endurnýjað
bæðiútsýni.
að utan
Í kjallara
sögu ríkari.stúdíóíbúð. Fallegur gróinn garður með bílastæði
nýuppgerð
beggja vegna hússins.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Sölusýning
í dag Um
millierkl.
– 19:00
stað í Hlíðunum.
að18:30
ræða virkilega
vel hannað hús með
Glæsileg
íbúð
með
sérinngangi
af
svölum
á góðum stað
í
stórum gluggum og útgengi úr öllum svefnherbergjum
á svalir.
Hafnarﬁrði. Með gegnheilu eikarparketi og ﬂísum á gólfum, hvítar
Húsið er teiknað af Gunnari Óskarssyni og hönnun raﬂagna frá
hurðir, eikarinnréttingar og halogenlýsing. Húsið er allt klætt að
Lumex. Einstakt tækifæri til að tryggja sér nýja eign miðsvæðis á
utan. Stutt í alla almenna þjónustu, skóla og leikskóla.

höfuðborgarsvæðinu.

201 Kópavogur
101
Reykjavík

200 Kópavogur
105
Reykjavík

Verð: 23,9 millj
Verð
Fjöldi herbergja:
3
Fjöldi herbergja
Stærð: 87,6
Stærð
Byggingarár:
Byggingarár 2005
2008
Annaðstaðsetning
Nýbygging
Annað: Frábær

Baugakór
19-23
Laugavegur

Sölusýning í dag milli kl. 18:00 – 18:30
Glæsileg
skipulögð íbúð áí nýlegu
hæð með
Um 400ogfmvelverslunarhúsnæði
jarðhæðfjölbýli
ásamtá6fyrstu
vel skipulögðsérinngangi
af svölum
á vinsælum
stað í Kópavogi.
um lúxusíbúðum
á 2 og
3 hæð. Íbúðirnar
eru frá 75Húsið
til 115er
álklætt
utanogogverða
því viðhaldslítið.
Örstutt
í leikskóla,
fm aðaðstærð
allar með góðum
svölum
eða sérgrunnskóla,
garði.
væntanlegan
nýja
Húsið er mjögframhaldsskóla
fallegt og mikiðoglagt
í aðÍþróttaakademíu.
halda í götumyndina.

Verð: 64,9 millj.
Verð 21,9
Fjöldi
herbergja:
6 millj
Fjöldi herbergja 3
Stærð:Stærð
280 fm
82,5
Byggingarár 1973
1957
Byggingarár:
Annað Lækkað
Annað: Glæsileg
eign verð

Álfhólsvegur
Bugðulækur
Halldór
Jensson
Elsa
Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
elsa@domus.is
840 6013
2100
sími 664

Glæsilegt
einbýlishús
á tveimur
hæðum
innFalleg íbúð6 íherbergja
kjallara með
sérinngangi
á vinsælum
stað í með
Reykjavík.
byggðum
tvöföldum
bílskúr
er frá
Íbúðin skiptist
í forstofu,
tvö miðsvæðis
svefnherbergi,í Kópavogi.
eldhús og Útgengi
stofu í sameign
stofu
og
sjónvarpsherbergi
á
pall
og
þaðan
út
í
suður
garð.
Mjög
er geymsla og sameiginlegt þvottahús. Stutt í alla þjónustu og
snyrtileg
aðkoma Laugar
og fallegur
garður.
Íþróttamiðstöðin
í göngufæri.

111 Reykjavík
201
Kópavogi

Gyðufell
Háalind10

Sölusýning í dag milli kl. 17:30 – 18:00
Góð
eign með
2 rúmgóðum
hjónaherbergið
með
Gullfallegt
parhús
með innb. svefnherbergjum,
bílskúr og stórglæsilegu
útsýn.
góðum
nýlegum
skápum.
björtArin
meðí útgengi Halldór Jensson
Húsið er
á tveimur
hæðum.Stofan
Parketerogrúmgóð
ﬂísar á og
gólfum.
viðskiptastjóri
út stofu.
á yﬁrbyggðar
svalir.barnaherbergi
Húsið er klætt
utan með með
viðhaldslítilli
Þrjú rúmgóð
og að
hjónaherbergi
fataherhalldor@domus.is
klæðningu.
Sameign
er
mikið
endurnýjuð.
Laus
strax
sími 840 2100
bergi. Stutt í alla almenna þjónustu.

Verð: 23,9 millj.
Verð 24,9
Fjöldi
herbergja:
4 millj.
Fjöldi herbergja 3
Stærð:
95,685,6
Stærð
Byggingarár 1922
1985
Byggingarár:
Annað Fallegt sjávAnnað:Tvíbýli
arútsýni

Krosseyrarvegur
Austurströnd

Góð 3-4ra herbergja 95,6 fm hæð og kjallari með sérinngangi í
tvíbýlishúsi.
Húsið málað
Falleg og velBaðherbergi
skipulögð íbúðnýlega
á góðumtekið
staðíágegn.
Seltjarnarnesi.
Tvö sumar
2007.
staðsett
eign á rólegum
stað fallegt
í Hafnarﬁ
rði. StuttHúsið
í alla
rúmgóðVel
herbergi
og sjónvarpshol.
Gríðarlega
sjávarútsýni.
almenna
þjónustu,
sundlaug
næsta
nágrenni.
tekið í gegn
að utan fyrir
2 árum ísíðan,
múrviðgert
og málað. Stutt í

alla almenna þjónustu.

201Hafnarfjörður
Kópavogur
220

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201
201Kópavogur.
Kópavogi

Verð: 71,9 millj.
Verð 62,97 millj.
Fjöldi herbergja:
FjöldiStærð:
herbergja
229,46
Stærð 187,8
Byggingarár:
Byggingarár 1998
1997
Annað
Einbýli
Annað:
parhús

Krossalind
Einihlíð

Halldór
Jensson
Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
elsa@domus.is
sími
sími 840
664 2100
6013

220 Seltjarnarnes
Hafnarfjörður
170

Verð: 17,4 millj.
Verð 65 3millj.
Fjöldi herbergja:
FjöldiStærð:
herbergja
84,105
Stærð 207,5
Byggingarár:
Byggingarár 1973
2000
Annaðhagstætt
Laus viðlán
samn.
Annað: Áhvílandi

Glæsilegt parhús með aukaíbúð og innbyggðum bílskúr á
besta
stað í Lindarhverﬁ
nu. Húsið
er á tveimur
hæðum
Einstaklega
glæsilegt einbýlishús
á einni
hæð. Hátt
til lofts,og er allt
hið
vandaðasta.
Náttúrusteinn
parket á gólfum.
Stórt bílaplan
fallegur
gróinn garður.
4 rúmgóðogsvefnherbergi
og sjónvarpshermeð
og sólpallur
húsið
heitum
bergi.munstursteypu
Útgengi út frá stofu
á falleganfyrirogframan
skjólgóðan
ummeð
65 fm.
potti
garðinum.
pall. í Hiti
í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð: 31,4millj.
Verð 31,44 millj.
Fjöldi
herbergja:
Fjöldi herbergja 4
Stærð:Stærð
124,1 fm
124,1
Byggingarár 2001
2001
Byggingarár:
Annaðog falleg
Rúmgóðeign
og
Annað: Rúmgóð
falleg eign

Jötunsalir
Jötunsalir
Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Sími 440 6000 ı www.domus.is

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

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

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

