
Skandínavísk hönnunarveisla
● Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-
hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 
hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 
gefa góða mynd af þeim straumum sem 
einkenna skandinavíska hönnun og þangað 
flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 
en einnig eru sýningar víðs vegar um 
borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 
oft áður enda grunnefni í skandinavískri 
framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 
umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 
sín í bland við skæra og sterka liti. Einnig 

voru pastellitir áberandi og má segja að 
hvítt og svart sé á undanhaldi.

Það gætir afturhvarfs til eldri tíma 
hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma 
framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og 
messing sáust víða svo ekki sé minnst á 
prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 
línur módernisma sem hefur verið vinæll 
undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 
alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-
rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

1600 snúningar / 8 kg
Hljóðlátur kolalaus mótor
Mjög sparneytin á rafmagn og vatn
Sterkbyggð - tromla og belgur úr ryðfríu stáli

OKKAR BESTA ÞVOTTAVÉL Á ÓTRÚLEGU VERÐI
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Klassísk 
hönnun í 
nýju ljósi
Ungir hönnuðir 
létu ljós sitt skína í 
Stokkhólmi. Þeirra 
á meðal var Jaeuk 
Jung.
SÍÐA 6 Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 
við sig í miðbænum. SÍÐA 2
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GÓÐ KAUP … fyrir áhaldasafnið

● Forsíðumynd: Stockholmsmässan Útgáfufélag: 
365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og 
Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar: 
Hlynur Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: 
Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is. 

Ola Wihlborg er 
rísandi stjarna, 

hefur t.d. hlotið 
Red Dot Design 

Award. Þessi stapp-
ari er úr hans 
smiðju. IKEA, 

Kaup túni 4. 
Verð: 795  kr. 

Léttur og þægilegur þeytari 
frá Bodum fyrir froðuna í 

kaffið. Líf og list, Smáralind. 
Verð: 2.120 krónur.

Húsgagna-
sýning 
í Köln
 IMM Köln er húsgagnasýning þar 

sem kynntar eru húsgagnalínur 
framtíðarinnar. Þar sýna birgjar frá 
öllum heimshornum það nýjasta sem 
þeir hafa upp á að bjóða. Á sýning-
unni sem haldin var í lok janúar gat að 
líta fjölbreytta hluti, litagleði var ráðandi 
eins og sjá má á myndunum.

Ásgeir Kolbeinsson sjónvarps-
maður hefur komið sér fyrir 
í miðbænum og kann vel við 
sig þar.

„Þetta er eins og að búa á hóteli í 
útlöndum. Alltaf eitthvað að ger-
ast fyrir utan gluggann,“ segir 
Ásgeir, sem flutti í húsið nýtt og 
gerði engar breytingar. „Enda 
var ég búinn að standa í svo mikl-
um framkvæmdum við íbúðina á 
undan,“ segir hann hlæjandi. Ann-
ars segist hann mikið fyrir fram-
kvæmdir. „Mér finnst mjög gaman 
að taka eitthvað í gegn og þá eitt-
hvað eldra. Það er alltaf persónu-
legra og skemmtilegra þegar 
maður gerir hlutina sjálfur.“ 

Uppáhaldsstaður Ásgeirs er í 
sófanum. Þar situr hann með far-
tölvuna eða horfir á sjónvarp. Hann 
segist græjukarl. „Það er stráka-
genið, ég þarf ekki að stíga mörg 
skref í íbúðinni til að geta gripið 
í eitthvert tæki.“ En þó að Ásgeir 
eyði miklum tíma í tölvunni segist 
hann nota eldhúsið líka og er góður 
kokkur. „Ég gef mér það allavega. 
Á sumrin er kveikt á grillinu allan 
sólarhringinn og ekkert eldað nema 
hægt sé að grilla það.“ 

Litríkur páfagaukur sem Ásgeir 
hefur gefið nafnið Jasmine lætur 
nú heyra í sér. „Hún er frekjan á 
heimilinu,“ segir hann hlæjandi. 
„Ég hef alltaf haft gaman af páfa-
gaukum og það lífgar upp á heim-
ilislífið að hafa gæludýr. Hún situr 
oft á öxlini á mér þegar ég er að 
vinna.“ - rat

Eins og hótel í útlöndum
„Uppáhaldsstaðurinn á heimilinu er í sófanum, þar hlamma ég mér niður við sjónvarpsgláp eða vinn í tölvunni.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ásgeir er græjukarl og þarf ekki að labba langt á milli tækja.

Iðandi Laugavegurinn undir svölunum 
þar sem Ásgeir grillar öllum stundum á 
sumrin.
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR 
BALDURSSON
Meiri Vísir.

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Güde-hnífarnir eru 
handsmíðaðir. Eru til í 
ýmsum stærðum en einn sá 
algengasti, kokkahnífurinn, kostar 
15.270 krónur. Kokka, Laugavegi 47.

Flottur sófi 
frá Sahco.

Punkalive 
Pavilion, 

„High Roll-
er“-sólstóll.

Legubekkur 
frá Artanova.

Stílhreint og 
létt yfirbragð.
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Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

20-50% AFSLÁTTURÚTSÖLULOK

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

TV skenkur 
í hnotu
Breidd: 183cm
Verð: 99.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

79.920,-

-30%

-25%

-20%

-25%

-30%

-30%-20% -20%

Borð í hnotu
180x100
Verð: 99.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

69.930,-

Skenkur í hnotu
Breidd: 150cm
Verð: 119.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

95.200,-

VERONICA 
TUNGUSÓFI
Stærð: 260x165 
Verð: 236.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

177.000,-
 

SWING 
SÓFASETT

3ja sæta
Stærð: 210cm

Verð: 149.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

104.300,-

-30%

2,5 sæta
Stærð: 180cm

Verð: 135.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

94.500,-

YASAM 
tungusófi
Stærð: 212x157
Verð: 169.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

118.930,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165
Verð: 245.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

183.750,-

-30%

MOSS leðurstóll
Verð: 16.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

11.830,-

-25%

RENO leðurstóll
Verð: 16.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

12.675,-

-25%

VIOLA stóll
Verð: 18.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

14.175,-

-30%

Skenkur
Breidd: 150cm
Verð:129.900,-
ÚTSÖLUVERÐ:

103.920,-

Stækkanlegt hnotuborð
160(248)x100
Verð: 139.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

97.930,-
 

PALMA 4ra sæta leðursófi
Stærð: 280cm
Verð: 237.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 165.900,-



1. Fatastandur  Käll-
emo  kynnti líflega 
fatastanda eftir hina 
sænsku Önnu Kraitz.

2. Hægindi  Källemo 
 sýndi notalega hæg-
inda stóla eftir Matti 
Klenell.

3. Gubi  Danska fyrir-
tækið Gubi hefur tekið 
í framleiðslu ljós sem 
hönnuð voru af Greta 
Grossman á árunum 
1930-40. Þessi, frekar 

óþekkti hönnuður, gerði 
marga frábæra hluti 
á árum áður en núna 
eftir fráfall hennar hafa 
lamparnir komið aftur í 
framleiðslu.

4. Ilmari Tapiovaara 
 Eldri hönnuðir fá verð-
skuldaða athygli líkt 
og Ilmari Tapiovaara 
sem hefur teiknað 
marga klassíkera. Artek 
framleiðir nú hönnun 
hans og var stólnum 
Mademoiselle sérstak-

lega gert hátt undir 
höfði í ár.

5. Græna herbergið 
 Ungir og upprennandi 
hönnuðir fá Græna her-
bergið til umráða.  Í ár 
voru margir gull molar 
í boði, t.d. kollar eftir 
Sami Kallio.

6. Prjónastóll   Miriam 
Ortwed úr Danmarks 
Design Skole hannaði 
stól sem bólstraður er 
með prjónaefni.

7. Strengir   Åsa Alvi 
Kärner hannaði þennan 
frumlega stól.

8. Norsk hönnun   
Nemendur frá Lista-
háskólanum í Osló 
sýndu stól sem sækir 
innblástur sinn í leigu-
bílstjórasæti.

9.  Bakkaborð  Nem-
andi frá Osló bjó til    
skemmtilegt borð sem 
hæglega má nota sem 
bakka.

Sitthvað frá Stokkhólmi
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     Það er ekki að ástæðulausu að þeytarinn
og önnur áhöld frá Rösle eru með fimm ára 
ábyrgð – þau eru einfaldlega óþreytandi. Þetta 
gróna þýska fyrirtæki hefur framleitt hágæða 
eldhúsáhöld úr stáli í nær hundrað ár og er 
reynslunni ríkara. Rösle leggur mikla áherslu  
á gæði og stílhreina hönnun.

Óþreytandi
– engin áhöld um það

2

FRAMHALD AF FORSÍÐU
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Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

         M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

Opið alla virka daga frá 11–18 og laugardaga 11–16.
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Í Stokkhólmi var fylgt eftir skemmtilegri uppákomu 
sem Vík Prjónsdóttir stóð fyrir í fyrra og hlaut verð-
skuldaða athygli. Á sýningarsvæðinu gátu gestir skoð-
að farandsýninguna „Icelandic Design“ sem var sýnd 
á Kjarvalsstöðum árið 2009.

Fjögur íslensk hönnunarfyrirtæki sýndu einnig 
saman en það eru þau Arkiteó, FurniBloom, 
Lighthouse og Sýrusson. Sá hópur fékk mjög góðar 
undirtektir enda var boðið upp á íslenska tónlist og 
sælgæti í bland við skemmtilega lýsingar- og stóla-
hönnun og nýstárleg garðhúsgögn.

Í Gallery Pascale var haldin sýning á hlut-
um Guðbjargar Ingvarsdóttur í Aurum. 
Það þykir mikill heiður að vera kynntur 
þar, enda galleríið frægt fyrir samstarf 
við hönnuði og þykir góður stökkpallur út 
í þann heim. Þá stóðu Kurt og pí sig vel 
á Pecha Kucha fyrirlestri sem hald-
inn var í tengslum við hönnunar-
vikuna.

Margir aðrir viðburðir voru í 
boði með íslensku ívafi og fékk Ís-
land góðan vitnisburð um spenn-
andi og öðruvísi hönnun.  - she

Íslensk hönnun í Stokkhólmi
● Íslendingar voru áberandi á sýningunni í ár.

„Hani, krummi, hundur, svín“ ómaði um sýn-
ingarsalinn og vakti mikinn áhuga viðstaddra.

● AÐ VARÐVEITA ARFINN  Ungur hönnuður 
að nafni Jaeuk Jung telur að varðveita þurfi hönnunar-
klassíkera í hugum fólks og hefur leikið sér með þá hug-

mynd. Hér eru tveir hlutir sem allir þekkja, kókflaskan 
góða sem Alexander Samuelson hannaði árið 1915 og 
Thonet-stólinn sem flestir kannast við.

Þegar trjákvoða, sem seinna breytist í raf, er skoðuð 
birtast ýmsir sögulegir hlutir. Jaeuk vildi líkja eftir 
þessari upplifun og steypir þessa íkona í plastefni sem 
líkist á vissan hátt rafi.

Munir eftir Guðbjörgu Ingvarsdóttur 
í Aurum voru sýndir í Gallery Pascale.

  

 

S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...  

 Mylur alla ávexti, grænmeti  
 klaka og nánast hvað sem er
 Hnoðar deig
 Býr til heita súpu og ís
 Uppskriftarbók og DVD diskur fylgir  
  

 Vita Mix svunta og 
 kanna fylgja með á  
 meðan birgðir endast
 

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 

Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan. 
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði. 
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru 
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og 
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.



Fermingarsýning að hætti Jóa Fel
um helgina 12.-13. febrúar í Holtagörðum

Um helgina ætlar Jói Fel að dekka girnilegt veisluborð fyrir fermingar og gefa
gestum og gangandi góðar hugmyndir um kræsingar í fermingarveisluna.

Jói Fel verður á staðnum frá kl. 12 -16 og gefur góð ráð og leiðbeinir gestum.

Veisluþjónustan hjá Jóa Fel er þekkt fyrir glæsilegar fermingarveislur.
Leitið tilboða hjá okkur í draumafermingarveisluna í síma 588 8998 eða sendið 

fyrirspurn á joifel@joifel.is. Einnig er hægt að skoða úrvalið á www.joifel.is.

Verið hjartanlega velkomin.

Jói Fel notar eingöngu
Odense marsípan.

Bjóðum gestum upp á 
rjúkandi heitt Illy kaffi.
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Ólöf Jakobína Ernudóttir og 
Linda Guðlaugsdóttir hafa í 
sameiningu hannað skemmti-
legt dagatal þar sem dögum 
hvers mánaðar er skipað í hring. 
Dagatalið, sem kallast Tímamót, 
fæst meðal annars í Epal, Bóka-
búð Máls og menningar, Kokku, 
Iðu og í Hrími á Akureyri. 

Tímaritið Wall-
paper veitti 
á dögunum 
árleg hönn-
unarverðlaun. 
Karl Malmvall, 
sem hannað 
hefur fyrir 
Design 
House Stock-
holm, hlaut 
verðlaun 
í einum 
flokkn-
um, „Best 

housekeeping 
product“, fyrir 

tröppustigann sinn Step.
Normann Copenhagen 

vörurnar eru yfirleitt hver 
annarri frumlegri og spenningur 
þegar ný vara þaðan er kynnt til 
sögunnar. 

Síðastliðinn fimmtudag kynnti 
fyrirtækið hönnun Ítalans 
LucidiPevere, písk sem fæst í 
fjórum litum og er óvenjulegur 
snúningur á klassísku formi 
áhaldsins.

Shaukat & Company er goð-
sagnakennd efnavörubúð, þekkt 
um víða veröld en frá árinu 
1976 hefur hún boðið upp á ein 
fallegustu efni og áklæði ver-
aldar. Verslunin er í Kensington 
í London en selur í vefverslun 
sinni vörur til allra heimshorna. 

Undir sólinni

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

FRYSTIKISTUVIKA

AÐEINS ÞESSA VIKU

TAKMARKAÐ MAGN  TAKMARKAÐ MAGN  TAKMARKAÐ MAGN

Whirlpool
frystikistur

Lítrar 
nettó

Hæð
í sm

Breidd
í sm

Dýpt
í sm

Körfur
Skil-
rúm

Ljós
Frystig.
24 klst.

Orku-
fl.

VERÐ ÁÐUR TILBOÐS 
VERÐ

87 81 65 1 Nei Nei 14 kg Kr. 74.995 Kr. 56.246

87 81 65 1 Nei Nei 15 kg A+ Kr. 89.995 Kr. 67.496

89 95 66 1 Nei Já 18 kg Kr. 84.995 Kr. 63.746

89 66 1 Nei Nei Kr. 94.995 Kr. 71.246

400 89 134 66 4 Já Já Kr. 109.995 Kr. 82.496

503 89 163 66 5 Já Já 30 kg Kr. 119.995 Kr. 89.996

  Vestfrost frystikistur

ST189C 189 86 65 1 Nei Nei A+ Kr. 99.995 Kr. 74.996

86 113 65 1 Nei Nei A+ Kr. 109.995 Kr. 82.496

85 65 1 Nei Nei A+ Kr. 114.995 Kr. 86.246

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

25% AFSLÁTTUR


