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Aðalheiður Ýr Ólafsdóttir snyrtifræðingur og samstarfsfólk hennar hjá Laugum Spa taka vel á móti brúðhjónum í dekur.

MYND/GVA

Dekrað við turtildúfur í Laugum Spa
Tyrkneskt bað, súkkulaðinudd og heitir pottar er bara brot af því sem brúðhjónum býðst í Baðstofunni í Laugum Spa. Starfsfólkið leggur sig fram svo
að hin verðandi hjón eigi sem notalegasta stund saman.

V

ið dekrum vel við brúðhjón hér hjá Laugum Spa
og bjóðum upp á sérstakt
Brúðhjónadekur,“ segir Aðalheiður Ýr Ólafsdóttir snyrti fræðingur
hjá Laugum Spa. Brúðhjónadekrið
er hálfur dagur sem tilvonandi
brúðhjón geta eytt saman fyrir
stóra daginn eða farið í eftir að
veisluhöldum er lokið.
„Dagurinn byrjar með tyrknesku baði. Eftir það tekur við
para nudd. Svo fá þau létta máltíð inni í Baðstofunni og léttvínsglas með og borða bara saman á
sloppunum, mjög afslappað og
kósý,“ segir Aðalheiður. „Eftir

matinn fara þau saman í andlitsbað og fótsnyrtingu og geta látið
fara vel um sig í lazyboy-stólum á
meðan. Þau geta líka fengið handsnyrtingu meðan þau liggja í stólunum.“
Aðalheiður segir Brúðhjónadekur mjög vinsælt í brúðargjafir. Þá koma brúðhjónin saman á
hveitibrauðsdögunum og slaka á,
sem er vel þegin gjöf eftir langan
og strangan brúðkaupsundirbúning. Mörg brúðhjón kaupi sér líka
Brúðkaupsdekurdag sjálf og skelli
sér saman til að fríska sig upp fyrir
athöfnina.
„Það er líka hægt að koma

saman í einstakar nudd meðferðir
í paraherbergið. Við erum til
dæmis með súkkulaðinudd sem er
mjög vinsælt í kringum brúðkaup
og fyrir Valentínusardaginn. Þau
eru þá nudduð upp úr ekta súkkulaði sem blandað er ilmolíum. Við
höfum boðið upp á þessa meðferð
í nokkur ár og hún er mjög vinsæl
hjá okkur,“ segir Aðalheiður.
Aðspurð hvort brúðgumarnir
séu viljugir að mæta í dekur segir
Aðalheiður þá oft halda að dekur
sé bara fyrir konur til að byrja með
en svo snúist þeim hugur.
„Þeir verða mjög hrifnir þegar
þeir mæta og koma svo aftur og

aftur og leyfa sér jafnvel meira
dekur en konurnar. Þeir fara mikið
í fótsnyrtingu og handsnyrtingu
eða andlitsbað og nudd fyrir brúðkaupsdaginn, en konurnar koma í
gelneglur, andlitsbað eða litun og
plokkun fyrir stóra daginn. Það
er líka vinsælt að koma í airbrush
daginn fyrir brúðkaupið.“
Í Baðstofunni í Laugum Spa
eru sex misheitar blautgufur og
þurrgufur með mismunandi ilmi,
nuddpottur með jarðsjó, heit og
köld sjóböð og sérstakar fótalaugar. Þar er sex metra breiður foss
sem hægt er að baða sig undir,
matsölustaður og slökunarher-
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bergi með arineldi. Þá er einnig
aðgangur að sundlauginni í Laugardal. Allir sem koma í Baðstofuna
fá slopp og handklæði og segir Aðalheiður vinsælt að mæta með vini
og ættingja fyrir brúðkaup.
„Hópurinn getur þá borðað þar
saman og farið í laugarnar. Gæsaog steggjahópar nýta sér einnig
Baðstofuna mikið. Þá eru verðandi
brúðir sendar í nudd meðan vinkonurnar eru í pottunum. Strákarnir eru meira í því að senda
stegginn í vax og stríða honum
svolítið en svo taka bara við notalegheit í Baðstofunni á eftir,“ segir
hún.
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RÓA TAUGARNAR FYRIR RÆÐUHÖLDIN
Þegar halda á ræðu í stórri veislu geta taugarnar brugðist. Fyrir óvana
ræðumenn er gott að hafa eftirfarandi atriði í huga:
Ræðuna skal semja í næði. Því betri einbeiting sem næst við undirbúning ræðunnar því betur festist hún ræðumanni í minni. Ef ræðan
fjallar um það sem er ræðumanni kært reynist honum einnig auðveldara
að flytja hana af innlifun og hrífa áhorfendur með sér.
Gott er að æfa ræðuna þar sem veislan mun fara fram. Þar með fær
ræðuhaldarinn tilfinningu fyrir því hversu hátt þarf að tala og getur séð
fyrir sér áhorfendur í sætum.
Ef allt er tilbúið á réttum tíma, ræðan útprentuð og fötin pressuð og
hrein eru minni líkur á að hlaup á síðustu stundu slái ræðumann út af
laginu.
Þegar horft er framan í fullan sal af fólki er gott ráð að horfa á einn punkt
á vegg, aftast í salnum, rétt fyrir ofan áhorfendur. Þá eru minni líkur á að
augnsamband við gesti geri ræðumann feiminn.

EINFALT BROT OG FLJÓTLEGT
Falleg og flókin servíettubrot gefa veisluborðunum hátíðlegan blæ.
Það getur hins vegar verið tímafrekt að brjóta tugi og jafnvel hundruð
servíetta í flókin brot þegar margt
annað þarf að gera og stóra stundin
nálgast hratt. Einföld servíettubrot
má gera falleg með lítilli fyrirhöfn
svo salurinn fái hátíðlegt yfirbragð.
Brjótið servíettuna einfaldlega í
fernt og leggið ofan á diskinn.
Rúllið servéttunni upp í hólk og
smellið teygju utan um. Ef til vill er
hægt að smeygja afskornu blómi
í teygjuna ef fleiri hendur eru um
verkið.
Brjótið servíettuna horn í horn svo
hún myndi þríhyrning og leggið
undir diskinn eða undir hnífapörin.
Eins er hægt að láta þríhyrninginn
standa á diskinum með því að
glenna hornin út.
Óstýrilátan vönd má búa til með
því að taka í miðju servéttunnar, hrista hana til og stinga henni svo ofan í
hátt vatnsglas svo hún flæði krumpuð upp úr glasinu.

Frank Michelsen segir verslunina bjóða fjölbreytt úrval af fallegu brúðarskarti og morgungjöfum. Hér með skart frá Daisy.
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Brúðarskart og
morgungjafir
Michelsen úrsmiðir á Laugavegi hafa um árabil boðið upp á vönduð úr og skartgripi. Þar á
meðal er fallegt brúðarskart og morgungjafir sem tengjast dönsku konungsfjölskyldunni.

Í

verslun Michelsen við Laugaveg 15 er að finna fleira en
vönduð úr. Þar er líka fallegt
brúðarskart og morgun gjafir í
góðu úrvali. Mikilla vinsælda
nýtur skartgripalína frá George
Jensen sem Frank Michelsen segir
tengjast konungsfjöl skyldunni
dönsku.
„Línan leit fyrst dagsins ljós
þegar Margrét Þórhildur Danadrottning fæddist. Þá fékk drottningin fyrstu skartgripina á sængina. Fyrst kallaðist línan Margaret eftir henni en svo var línunni
breytt og kallast eftir það Daisy
eða Freyjubrá upp á íslensku.
Síðan hefur kóngafólk á Norðurlöndunum skartað skartgripunum við hátíðleg tilefni og þannig
hafa þeir fylgt því um langt skeið.“
Frank segir útlit Daisy-línunnar
vera undir áhrifum frá blóminu
sem hún heitir eftir. Þannig megi
greina í henni blóma mynstur.
„Hún fæst svo í settum þar
sem velja má um þrjár gerðir af
hringum, tvær af eyrnalokkum,
þrenns konar hálsfestar og arm-

Viktoría krónprinsessa er ein þeirra sem
hefur borið skart frá Daisy við hátíðleg
NORDICPHOTOS/AFP
tilefni.

bönd og nælu. Annað
hvort í silfruðu eða
gylltu með emaleruðum litum en hvítt hefur
notið mestra vinsælda
í brúðarskart enda hvítur talinn tákn sakleysis.“
Úrvalið er hægt að sjá á www.
michelsen.is.
Michelsen úrsmiðir bjóða líka

íslenska skartgripi sem Frank segir
tilvalda í brúðarskart. „Við erum
með fallega línu sem kallast Sumarblær og er í blómalíki, rétt eins og
Daisy. Hún samanstendur af tvenns
konar hringum, eyrnalokkum og
þremur hálsmenum sem má velja
um. Svo fæst líka Hjartagull, annað
hvort í formi hálskeðja eða eyrnalokka,“ segir hann og getur þess að
að baki línunni standi Ása Gunnlaugsdóttir skartgripahönnuður og
gullsmiður en um hana má fræðast á vefsíðunnni www.asajewellery.com.
Verslunin selur líka úr og skart
sem Frank segir vinsælt í morgungjafir. „Við erum meðal
annars með Movado-úr
sem eru þekkt fyrir fallega hönnun. Einnig
Rolex-úr sem eru samnef na r i f y r ir
gæði,“ tekur
hann sem
dæmi og segir
ú r v a l v a n daðra hringa líka
bjóðast.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson b enediktj@365.is s. 512 5411 og Sverir Birgir Sverrisson sverrirb@365.is s. 4125432. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Í morgunmat er sniðugt að hafa hugsað fyrir útskornum
brauðhjörtum í brauðristina, harðsoðnum eggjum með
álímdum hjörtum, súkkulaðihjörtum og eðalkaffisopa
fyrir fyrsta morgunverð nýgiftra hjóna saman.

DROTTNING BRÚÐARKJÓLANNA
Oft er talað um tískuhönnuðinn Veru Wang sem
drottninguna í brúðarkjólatískunni. Hún hefur hannað
brúðarkjóla í meira en tuttugu ár og haft mikil áhrif á
tískuna. Sjálf segist Vera hafa farið að hugsa
um brúðarkjóla þegar hún gifti sig árið 1989.
Henni leist ekki á pífukjóla í anda brúðarkjólsins sem Díana prinsessa klæddist þegar hún
giftist Karli. Hún tók því málin í eigin hendur
og hannaði kjól með einföldum og nútímalegum línum. Vera hikar ekki við að hafa
stórar svartar slaufur á brúðarkjólum.
Kjólar hennar hafa slegið í gegn, enda hefur
Vera Wang verið eftirsótt hjá fræga og auðuga fólkinu. Má þar nefna Chelsea Clinton,
Ivanka Trump, Campbell Brown, Alicia
Keys, Mariah Carey, Victoria Beckham,
Jennifer Lopez, Avril Lavigne og
Sharon Stone svo einhverjar séu
nefndar.
Vera Wang er af kínverskum
ættum en fædd í Bandaríkjunum árið 1949. Hægt er að
skoða brúðarkjóla á heimasíðunni hennar
verawang.com og hjá stórversluninni David‘s
Bridal, davidbridals.com, en Vera hefur hannað
kjóla fyrir þá verslun að undanförnu.
Vera
Wang er af
kínverskum
ættum.
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Með hamingjuóskum!
Það er fagurt veganesti að hugsa til örþreyttra og hamingjusamra brúðhjóna við
heimkomu eftir langan og spennuþrunginn brúðkaupsdag. Fá lánaðan lykil að heimili
þeirra og gera sitthvað sætt til að setja kærkominn endapunkt á einn af stærstu dögum
lífsins. Slík umhyggja er ógleymanleg og vekur ljúfar minningar ævina út.
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Telja má öruggt að brúðhjónin finni til svengdar eftir annasaman brúðkaupsdag. Því er
vafalaust fátt kærkomnara en rósum stráð borðhald fyrir tvo á brúðkaupsnóttu, með
freistandi réttum sem seðja bæði svanga maga og ástfangin hjörtu.

Kertaljós í hjónaherberginu tryggir
rómantíska brúðkaupsnótt og að það hitni
eftirminnilega í kolum hjónanna.

Eftir heilan dag ástarævintýris frammi fyrir Guði og mönnum er dásamlegt að fara
úr brúðarklæðunum og slaka á saman nakin í heitu freyðibaði. Hafið innan seilingar
kampavín í flöskukæli, exótíska ávexti á bakka, kertaljós, dúnmjúk handklæði og rósir til
að skapa fullkomið andrúmsloft.

Sætt kex, kryddað brauð og ástarrauð
jarðarber í heitu súkkulaði-fondue er
unaðslegt nætursnarl fyrir nýgiftar, sameinaðar sálir.
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Gefðu ávísun á vellíðan og betri heilsu
hjá Bláa Lóninu, Hreyfingu og Blue Lagoon Spa
www.bluelagoon.is

www. hreyfing.is

www.bluelagoonspa.is

Allt fyrir ástina
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Hornsteinn lífs og hamingju
Hjónabandið er heilög stofnun og tekið hátíðlega í flestum trúarbrögðum. Siðirnir eru þó mismunandi eins og lesa má hér að neðan um brúðkaup
múslima, gyðinga og kristinna manna.
Múslimabrúðkaup kallast nikah og eru afar mismunandi
enda er íslamstrú iðkuð á mismunandi menningarsvæðum.
Athöfnin er látlaus og þarf brúðurin ekki að vera viðstödd
ef hún sendir til hennar tvo vitundarvotta. Nærvera íslamsks
prests er ekki nauðsyn en oftar en ekki leiðir hann athöfnina og fer með stutta predikun. Lesið er upp úr Kóraninum
og skipst á tryggðarheitum í votta viðurvist. Gifting múslima má ekki fara fram með leynd og því gerð opinber með
miklum veisluhöldum. Flestar brúðir klæðast hefðbundnum, hvítum brúðarkjól en asískar múslimabrúðir klæðast
gjarnan purpurarauðum fatnaði með gullþráðum og láta
flúra hendur sínar og fætur með henna-litum. Í sumum
menningarsamfélögum er skotið af byssum og dansað af
glaðværð í brúðkaupum sem standa oft dögum saman.

Kristnir menn trúa því að hjónabandið sé Guðs gjöf og því ekki sjálfgefin. Að gefast hvort öðru í Guðs húsi er mikilvægt, á forsendum þess
að byggja framtíð og fjölskyldulíf saman. Hjónaband meðal kristinna er
opinber yfirlýsing um ást og skuldbindingu, frammi fyrir fjölskyldu og
vinum. Meðal kaþólskra er Guð álitinn upphafsmaður hjónabandsins sem
er guðdómleg stofnun sem aldrei má skemma, jafnvel þótt brúðhjónin
skilji að lögum, því svo lengi sem þau bæði lifa álítur kirkjan þau sameinuð
af drottni. Kaþólskir eru hvattir til að gefast öðrum kaþólikkum til að öðlast
fullkomið samneyti hugar og lífs, þótt í dag séu „blönduð hjónabönd“
algengari en áður. Meðal kaþólskra tíðkast tvenns konar brúðkaupsathafnir; ein fjögurra tíma með messu og önnur án messu, sem tekur um
tuttugu mínútur.

UPPRUNI HVEITIBRAUÐSDAGA
Orðið hveitibrauðsdagar er notað yfir fyrstu
daga hjónabands en það hefur verið í málinu frá því að síðari hluta 19. aldar. Þar segir
að orðið sé tökuorð úr dönsku, samanber
hvedebrødsdage. Skýringin er sú að hveitibrauð var borðað á hátíðisdögum.

Íris Lind
brúðkaupstónlist

Netfang: iris77@internet.is · gsm: 696 1178
þú finnur mig einnig
á vefnum www.irislind.is

Hjónaband er einn af hornsteinum tilverunnar meðal
gyðinga og einstakt tilefni til hátíðahalda. Brúðkaupi
gyðinga fylgir langur undirbúningur hefða og reglna.
Rabbíni hefur umsjón með athöfninni, en vinir eða fjölskyldumeðlimir mega stjórna henni með leyfi rabbína.
Athöfnin byrjar á undirritun hjúskaparsáttmála í viðurvist
fjögurra votta og embættismanns. Næst setur brúðguminn brúðarslör yfir andlit brúðar sinnar, sem tákn um að
fæða hana, klæða og vernda um ókomna tíð. Brúðurin
klæðist yfirleitt hefðbundnum, hvítum brúðarkjól og
brúðguminn svörtum smóking. Brúðurin mætir síðust til
athafnarinnar og er oft fylgt af föður sínum að chuppah,
sem er eins konar tjaldhiminn þar sem brúðhjónin eru
gefin saman. Þar gengur hún sjö sinnum eða oftar í
kringum framtíðareiginmann sinn. Hefð segir að brúðhjónin skuli fasta á brúðkaupsdaginn til að hreinsa sig af syndum sínum og hefja hjónaband með hreinan skjöld.
Talan sjö er táknræn í gyðingabrúðkaupum; drukknir eru sjö bikarar víns því Guð skapaði heiminn á sjö dögum og
í veislunni eru brúðhjónin blessuð sjö sinnum. Mikilvægasta athöfnin er þegar brúðguminn gefur brúði sinni hring,
en hann þarf að vera látlaus, án steina eða skrauts og alls ekki fenginn að láni. Athöfnin endar á því að brúðguminn
brýtur glerstaup með fæti sínum og eftir það rignir yfir brúðhjónin hamingjuóskum.

Ást að eilífu í Viðey
Sumarbrúðkaup á einkaeyju uppfyllir rómantíska drauma brúðhjóna. Í Viðey á
sundunum bláu fullkomnar allt hinn stóra dag; kirkja, fegurð og konungleg veisluhöld.

V

iðey er paradísareyja og
draumastaður elskenda á
brúðkaupsdaginn,“ segir
Friðgeir Ingi Eiríksson, yfirkokkur
á Hótel Holti, en Gallery Restaurant sér um veisluhald í Viðeyjarstofu árið um kring.
„Til Viðeyjar streyma brúðhjón
frá öllum heimshornum til að gefast
hvort öðru í einstakri náttúrufegurð
og friðsæld eyjunnar, enda magnað
að geta haldið brúðkaup á einkaeyju
við litskrúðugt sólarlag sem merlar í
sænum en líka undir dansi norðurljósa þegar eyjan skartar sínu fegursta vetrarskarti,“ segir Friðgeir
um eina rómantískustu eyju lýðveldisins.
Í Viðey að sumri til eru brúðhjón gefin saman í Viðeyjarkirkju
og hægt að bjóða allt að 150 gestum
til brúðkaupsveislu í Viðeyjarstofu.
„Brúðkaupsdagurinn er einn af
merkisdögum lífsins og við leggjum
metnað í að brúðhjónin og gestir
þeirra njóti hans til fulls. Á neðri
hæð Viðeyjarstofu er barnagæsla
og afþreying fyrir káta krakka svo
fullorðna fólkið geti setið rólegt yfir
borðhaldinu. Þá mætum við öllum
óskum í mat og drykk, finnum út
hver er uppáhaldsmatur brúðhjónanna og færum í sparibúning
sem smárétti á milli rétta til að gefa
brúðkaupsveislunni enn persónulegra bragð,“ segir Friðgeir, og að
sjálfsögðu baka matreiðslumeistarar Hótels Holts draumabrúðartertu brúðhjónanna.
„Viðey er umlukin rómantík og

Í Viðeyjarstofu fá brúðhjónin konunglegar móttökur og þar er stjanað við þau í hvívetna.

Friðgeir Ingi Eiríksson, yfirkokkur á Hótel
MYND/DANÍEL
Holti.

afslappaðri stemningu. Salurinn í
Viðeyjarstofu er bæði konunglegur
og kósí, og margir vilja njóta töfra
eyjunnar utanhúss, ganga að Friðarsúlunni eða í fagra laut til að upplifa sem mest af eyjunni,“ segir Friðgeir.
Upplýsingar um lausa daga til
sumarbrúðkaups í Viðey fást á Hótel
Holti í síma 552 5700 eða á netfanginu videyjarstofa@holt.is. Sjá nánar
á www.videyjarstofa.is.
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Salt dregur upp vökvann
sem helltist niður.

BLETTIR Í DÚKUM
Súkkulaðiklessur er best að láta þorna og skafa
svo burt. Eftir á þarf svo að bleyta upp í blettinum
og bera í hann uppþvottalög eða lífræna sápu.
Dúkurinn er svo látinn í plastpoka, bundið fyrir
og hann látinn bíða í nokkra klukkutíma. Þá er
skolað úr blettinum og dúkurinn þveginn í vél á
venjulegan máta.
Rauðvínsbletti skal þurrka vel upp með klút eða
pappír. Þá má strá vel af salti yfir blettinn en saltið
dregur vökvann upp. Ef hvítvín er við höndina
er hægt að hella því strax yfir og þurrka svo upp
með svampi. Eins virkar vel á rauðvínsbletti að
bera uppþvottalög á blettinn og setja í poka.
Dúkurinn er síðan þveginn í vél eftir að þessi ráð
hafa verið reynd. Sjá Leiðbeiningastöð heimilanna.

LÖGIN Í BRÚÐKAUPINU
Það getur verið höfuðverkur að
velja réttu lögin fyrir brúðkaupið.
Brúðurin velur yfirleitt lag handa
brúðgumanum til að flytja í
kirkjunni og svo öfugt. Einnig þarf
að velja heppileg lög í veisluna
en þá eru valin fjörug danslög.
Íslensk lög með texta um ástina
hafa verið vinsæl í brúðkaupum.
Má þar nefna Ást við fyrstu sýn
eftir Magnús Þór Sigmundsson
og Bláu augun þín eftir Gunnar
Þórðarson. Þá hefur sálmurinn
Amazing Grace verið afar vinsæll í
íslenskum brúðkaupum.
Samkvæmt könnun á erlendum
brúðarvef hefur lagið Just A Kiss
fengið góða dóma sem brúðarlag
en flytjandi er Lady Antebellum.
Á síðasta ári virðist lagið I Do með
Colbie Caillat vera langvinsælast
og fékk fjórar stjörnur af fimm
mögulegum. Næst á eftir því
kom What Makes You Beautiful
með One Direction, A Thousand
Years með Christina Perri, Are
You Gonna Kiss Me or Not með
Thomson Square og I Can‘t Wait
með Runner Runner.
Sitt sýnist hverjum þegar kemur
að lagavali í brúðkaupinu en
auðvelt er að finna lagalista á
netinu fyrir þá sem eru óákveðnir.

ÍSLENSK HÖNNUN

GIFTA SIG Á ÖLLUM ALDRI
Karlar á Íslandi eru flestir á
aldrinum 30-34 ára þegar þeir
kvænast. Á árinu 2010 voru þeir
387 samkvæmt vef Hagstofunnar.
Algengasti giftingaraldur kvenna
er hins vegar 25-29 ára. Á árinu
2010 giftu sig 426 konur á þeim
aldri. Konur virðast almennt yngri
þegar þær ganga í hjónaband
heldur en karlar.
Árið 2010 voru 173 konur á
aldrinum 20-24 sem giftu sig á
móti 74 körlum á sama aldri. Fólk
gengur í hjónaband á öllum aldri.
Á árinu 2010 gengu 30 konur í
hjónaband sem komnar voru yfir
sextugt á móti 66 körlum.
Ellefu stúlkur á aldrinum 15-19
ára gengu í hjónaband árið 2010
á móti þremur piltum á þeim
aldri.
Hjónavígslur á þessu ári voru
1547, þar af 1201 í kirkju en 346
borgaralegar.

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson
ehf. framleitt rúm af öllum stærðum
og gerðum, allt eftir þínum óskum.
Lengd, breidd og mismunandi hæð á
rúmunum eykur þægindin.

Við ráðleggjum fólki að hafa tvær
dýnur í öllum hjónarúmum, tengja
dýnurnar saman með rennilásum.
Mismunandi stífleika er hægt að
velja um allt eftir þyngd þeirra sem á

dýnunum hvíla. Þú velur rétta hæð á
rúmið þitt og stígur létt framúr.
Hafið samband við sölumenn okkar
fyrir frekari upplýsingar.

Alþjóðleg viðurkenning
fyrir framúrskarandi
árangur í framleiðslu í
rúmum og springdýnum.

OPIÐ ALLA VIRKA DAGA FRÁ 8 - 18
OG Á LAUGARDÖGUM FRÁ 10 - 14

RB RÚM

DALSHRAUN 8

220 HAFNARFIRÐI

WWW.RBRUM.IS

SÍMI 555 0397

