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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir, tp: sigridurdagny@365.is, s: 512 5462. 

Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Mikið verður um dýrðir um 
helgina þegar verslunar-
miðstöðin Kringlan held-

ur upp á 25 ára afmæli sitt. Kaup-
menn taka vel á móti gestum og 
boðið verður upp á fjölda skemmti-
atriða fyrir gesti á öllum aldri. Sigur-
jón Örn Þórsson, framkvæmdastjóri 
rekstrarfélags Kringlunnar, býst 
við miklum fjölda gesta enda verð-
ur afmælishátíðin öll hin glæsileg-
asta. „Hér verður mikið um dýrðir 
og eitthvað skemmtilegt í boði fyrir 
alla. Kringlan átti formlega afmæli 
13. ágúst en við ákváðum að fresta 
veislunni til fyrstu helgarinnar í 
september svo fleiri gestir kæmust.“

Kringlan verður með sérstaka af-
mælisopnun á laugardaginn en þá 
er opið frá 10 til 1 um nóttina. Af-
greiðslutíminn á sunnudag verður 
þó hefðbundinn. „Það verður mikið 
húllumhæ hér um helgina í tilefni 
afmælisins. Hér verður boðið upp 
á mikla og fjölbreytta skemmtun 
fyrir gesti á öllum aldri, fjölbreytt-
ar veitingar og skemmtilegar upp-
ákomur fyrir börnin. Síðan munu 
verslunareigendur sjálfir bjóða gesti 
velkomna með frábærum afmælis-
tilboðum og sumir þeirra munu ef-
laust bjóða upp á veitingar og glaðn-
ing líka.“

Eftir 25 ár er engan bilbug að 
finna á Kringlunni. Sigurjón segir 
sögu verslunarmiðstöðvarinn-
ar hafa verið nær stanslausa sigur-
göngu frá því hún var opnuð. 
„Kringlan hefur spjarað sig með 
eindæmum vel þennan tíma. Það 

er fáheyrt í svo hörðu samkeppn-
isumhverfi að verslunarmiðstöð 
nái að halda stöðu sinni sem vin-
sælasta verslunarmiðstöð lands-
ins í allan þennan tíma. Auðvitað 
á það sér ýmsar skýringar. Kringl-
an var auðvitað fyrsta verslunar-
miðstöð landsins og hefðin því með 
okkur. Við erum síðan einstaklega 
vel staðsett í hjarta borgarinnar við 
stærstu gatnamót landsins. Aðgengi 
að húsinu er einnig mjög gott. Svo 
höfum við, leyfi ég mér að fullyrða, 
bestu verslanir landsins hér saman-
komnar í húsinu. Margir kaupmenn 
hér hafa rekið verslanir sínar frá 
upphafi og því er mikill stöðugleiki 
á meðal kaupmanna.“ Hann segir að 
í raun sé hvert pláss umsetið í hús-
inu og þrátt fyrir djúpa efnahags-
lægð sé mikil eftirspurn eftir versl-
unarplássi. 

Kringlan var opnuð eins og fyrr 
segir í ágúst árið 1987. Borgarkringl-
an sameinaðist Kringlunni með við-
byggingu árið 1999 en hafði árið 1996 
tengst Kringlunni með litlum tengi-
gangi. Sambíóin voru opnuð árið 
1996 og munu á afmælisárinu taka 
allt bíóið í gegn þannig að það verður 
allt hið glæsilegasta. Árið 2006 bætt-
ist svokölluð Next-viðbygging við 
húsið og ári síðar var veitingastað-
urinn Portið opnaður en sú viðbygg-
ing snýr að Borgarleikhúsinu. „Þetta 
eru helstu áfangarnir í sögu Kringl-
unnar en ef við horfum til framtíðar 
sjáum við að mikil eftirspurn er eftir 
húsnæði á Kringlu reitnum. Þannig 
að Kringlan verður að öllum líkind-
um stækkuð í framtíðinni. Þær fyr-
irætlanir eru á borðum borgaryfir-
valda enda snúa þær að breytingu á 
deiliskipulagi borgarinnar.“

Í forystu í aldarfjórðung
Kringlan hefur verið flaggskip íslenskrar verslunar í 25 ár. Haldið verður upp 
á afmæli hennar um helgarinnar þar sem eitthvað verður í boði fyrir alla.

Sigurjón Örn Þórsson, framkvæmdastjóri Rekstrarfélags Kringlunnar. MYND/ÚR EINKASAFNI

Booztbar/Ísbar
Á Booztbar/Ísbar er boðið upp á 
margt spennandi fyrir bragðlauk-
ana og má þar helst nefna ómót-
stæðilegan ítalskan ís, krap, kaffi, 
smoothies, jógúrtís og f leira og 
fleira. Staðurinn er á Stjörnutorgi. 

Café Bleu
Café Bleu er veitingastaður og 
kaffihús á Stjörnutorgi. Þar er gott 
að setjast niður og fá sér kaffi og 
kökur eða stærri rétti, svo sem 
pasta og steikur og allt þar á milli. 

Café Roma
Café Roma er lítið og notalegt 
kaffihús á annarri hæð Kringl-
unnar á móti Eymundsson og 
Bónus. Það býður upp á úrval 
kaffidrykkja og bakkelsi á góðu 
verði. Góð og persónuleg þjónusta 
er höfð að leiðarljósi.

Culina
Á Culina er boðið upp á heil-
næman heimilismat. Þar má fá til 
dæmis salat, tortillur, eggjakökur, 
fisk, kjúkling og smurbrauð. Boðið 
er upp á bæði súpu dagsins og rétt 
dagsins á sanngjörnu verði. 

Domino’s Pizza
Pitsustaður á Stjörnutorgi. Dom-
ino’s Pizza er heimsþekktur 
skyndibitastaður og eru fjórtán 

slíkir staðir hér á landi. Þar er 
lögð áhersla á að vinna alltaf með 
fyrsta flokks hráefni og hágæða-
vöru.

Grillhúsið Express
Á Grillhúsinu Express á Stjörnu-
torgi er boðið upp á vinsælustu 
rétti Grillhússins. Allir réttir Grill-
hússins eru vel útilátnir og ódýrir 
og þjónustan er snögg.

Ísbúðin
Ísbúðin er í Hagkaup á fyrstu hæð. 
Þar er boðið upp á alls kyns ísrétti, 
ís úr vél, kúluís, pinnaís, krap og 
margt fleira. 

Jói Fel
Bakaríið Hjá Jóa Fel er í Hagkaupi 
á fyrstu hæð. Þar má fá hefðbund-
ið bakkelsi, létta rétti, brauð og 
margt fleira. Öll brauð bakarísins 
eru bökuð í steinofni sem gerir þau 
bragðbetri og gefur góða skorpu.

Kaffi Klassík
Kaffi Klassík er stærsta kaffitería 
Kringlunnar með úrval af tert-
um, smurbrauði, súpu dagsins og 
ýmsum kræsingum.

Kaffitár 
Kaffitár var opnað árið 1999 á 
þeim stað þar sem gosbrunnur 
Kringlunnar var til margra ára. 

Gosbrunnurinn var samt fjar-
lægður áður, eins og kannski gefur 
að skilja. Staðurinn er ókrýnd-
ur konungur Kaffitárs en Kaffitár 
rekur þó nokkurn fjölda kaffihúsa. 

Kringlukráin 
Kringlukráin var opnuð fyrir gest-
um á bjórdaginn, 1. mars, árið 
1989. Kráin er veitingahús með 
fjölbreyttan og vandaðan matseð-
il þar sem allir ættu að finna eitt-
hvað við sitt hæfi. Lögð er áhersla 
á vinalegt og fjölskylduvænt and-
rúmsloft. 

Portið
Portið er veitingastaður og kaffi-
hús á annarri hæð Kringlunnar. 
Þar er boðið upp á brauð, borgara, 
bröns og létta rétti ásamt kökum. 
Hádegistilboð eru í gangi á hverj-
um degi þar sem boðið er upp á 
tvær tegundir af súpu dagsins, fisk 
dagsins og rétt dagsins. 

Rikki Chan
Austurlensk-
u r staðu r á 
Stjörnutorgi. 
Rikki Chan á sér 
langa sögu í Kringl-
unni því staðurinn hefur 
verið þar síðan 1992 og fagnar því 
tuttugu ára afmæli á árinu. 

Sbarro 
Sbarro er á Stjörnutorginu 
en á rætur sínar að rekja til 
Brooklyn í Bandaríkjunum. 
Á Sbarro er boðið upp á góm-
sætan, ferskan og alvöru ítalskan 
mat og þar er lögð áhersla á góða og 
fljóta þjónustu.

Serrano 
Í mjög stuttu máli sagt býður Serrano 
upp á gómsætan mexíkóskan mat 
sem er bæði hollur og ódýr. Serrano 
er nafn á mjög sterkum chili-pipar 

en nafnið hentar vel þar 
sem serrano-pipar-

inn hefur ein-
stakt bragð, eins 
og mat u r i n n 

sem þar er í boði. 

Subway
Fyrsti veitingastaður Subway á Ís-

landi var opnaður árið 1994. 
Nú eru Subway-stað-

irnir orðnir nítján á Ís-
landi og þar á meðal 
einn á Stjörnutorgi. Þar 

fer saman hollusta og góður 
skyndibiti. 

SuZushii
Eins og nafnið gefur til kynna er 
þetta sushi-staður og er hann á 
Stjörnutorgi. Á SuZushi er lagður 
metnaður í að bjóða upp á hand-
gert, nýlagað sushi. Hver sushi-bakki 
er samsettur eftir óskum viðskipta-
vina. 

Vænir veitingastaðir og kaffihús
Í Kringlunni má finna fjölda veitingastaða og kaffihúsa sem bjóða upp á fjölbreyttan mat og þjónustu. Flestir staðirnir eru á 
Stjörnutorgi Kringlunnar á þriðju hæð þar sem boðið er upp á sameiginlegt svæði til að setjast niður og borða. Hægt er að finna staði 
sem bjóða upp á veitingar í nánast öllum hornum verslunarmiðstöðvarinnar.

30%  
af öllum buxum 
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
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Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. 
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort. 

Tekur ljósmyndir sem 
minna á verk færustu 
ljósmyndara sögunnar

Vertu
snjallari
hjá Nova!

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

iPhone 4 8 GB

99.990 kr. stgr.

6.490 kr.  í 18 mán.

iPhone 3GS 8 GB

49.990 kr. stgr.

2.990 kr.  í 18 mán.

iPhone 4S 16 GB

124.990 kr. stgr.

7.490 kr.  í 18 mán.

mán.

1.000 kr.
notkun á mán.

í 12 mánuði
fylgir þessum

farsíma! 2.000 kr.
notkun á mán.

í 12 mánuði
fylgir þessum

farsíma!

1.000 kr.
notkun á mán.

í 12 mánuði
fylgir þessum
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FJÖR VIÐ KRINGLUSAFN
Kringlusafn býður upp á sérstaka 
dagskrá í tilefni 25 ára afmælis 
Kringlunnar á laugardaginn. 
Sögubíllinn Æringi verður við 
Portið milli kl. 12-13. Þar mun 
sögukonan Sóla spjalla við gesti 
og segja sögur. Bókmennta-
tónleikar verða haldnir kl. 15 
sama dag þar sem lög af diski 
Tómasar R. Einarssonar, „Laxness“, 
verða leikin. Tómas mun spila 
á bassa og með honum verða 
Ómar Guðjónsson gítarleikari og 
Kristjana Stefánsdóttir söngkona. 
Enginn aðgangseyrir er og eru 
allir velkomnir.

Saga Kringlunnar 
í máli og myndum
Miklar breytingar hafa átt sér stað á Kringlureitnum frá því bygging 
Kringlunnar hófst. Í dag stendur Kringlan miðsvæðis í borginni, stutt frá 
stærstu gatnamótum lands og er með gott aðgengi að húsinu úr öllum áttum. 

Pálmi Jónsson, forstjóri Hagkaups, tekur fyrstu skóflustunguna 
að Kringlunni 5. maí árið 1984.

Í júlí árið 1985 var búið að taka grunninn að Kringlunni. Húsið var á sínum tíma næststærsta hús landsins á eftir álverinu í Straumsvík.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Rúllustigarnir voru strax eitt af aðalsmerkjum Kringlunnar og ljáðu byggingunni
heimsborgaralegan blæ.

Starfsmenn koma vörum fyrir í verslun. 

Hinn 13. ágúst var Kringlan opnuð. Pálmi Jónsson 
klippti á borða að viðstöddu fjölmenni.

GLERAUGU FRÁ
ITALIA INDPENDENT
OG FLEIRUM.
25% AFSLÁTTUR
ALLA HELGINA

20%
afsláttur af 
heyrnar-
tólum og
öllum auka-
hlutum!
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www.saft.is

RÆDDU UM ÞÁ 
ÁHÆTTU SEM FYLGIR 
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

Í tilefni 25 ára afmælis
Kringlunnar um helgina

25%
afsláttur
af öllum vörum

OPIÐ:
Laugardag   10:00 - 01:00
Sunnudag   13:00 - 18:00

3 fyrir 2 af boxers3 fyrir 2 af boxers

AFMÆLIS AFSLÁTTUR

Kringlunni  |  SmáralindKringlunni  |  Smmáraalindraalind
Kíkið á okkur á ntc.is eða á
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Listamaðurinn Erró setti mikinn 
svip á opnun Kringlunnar fyrir ald-
arfjórðungi síðan. Þá var afhjúp-
uð risastór mósaíkmynd af lista-
verkinu Silfurþeysi, með tilvísun í 
teiknimyndahetjuna Silver Surfer. 
Myndin var alls fimmtíu fermetrar 
að flatarmáli, átta metrar á breidd 
og tæpir 6,5 metrar á hæð.

Það var fasteignafélagið Þyrp-
ing, í tengslum við þátttöku í Lista-
sjóði atvinnulífsins, sem fékk Eirík 
Þorláksson, þá forstöðumann 
Listasafns Reykjavíkur, til að hafa 
milligöngu um að fá Erró til að 
gera listaverk í Kringluna. Krist-
inn E. Hrafnsson myndlistarmað-
ur hafði síðan umsjón með verkinu sem var samsett úr 2.475 keramik-
flísum sem framleiddar voru hjá þekktri keramikverksmiðju í Portúgal. 

Þegar verkið hafði verið afhjúpað skrifaði Halldór Björn Runólfs-
son, nú safnstjóri Listasafns Íslands, eftirfarandi umsögn um risavax-
ið listaverk Errós: 

„Öðruvísi mynd í Kringlunni, þessu musteri viðskiptanna, hefði 
verið helgispjöll. Með Silfurþeysi höfum við fengið altaristöfluna sem 
hæfir musterinu og mun vonandi standa eins lengi og almenningur 
fyllir Kringluna.“ 

Verkið var tekið niður og komið fyrir í öruggri geymslu í febrúar 
2006 þegar viðbygging, þar sem NEXT er, var byggð. Í tilefni 25 ára af-
mælis Kringlunnar er nú mikill áhugi fyrir að koma verkinu aftur fyrir 
sjónir almennings. Hugmyndir að nýrri staðsetningu eru margar og 
til dæmis unnið að því að kanna hvort loftið í strýtu Kringlunnar sé 
tæknilega mögulegt þar sem verkið myndi hanga í 45 gráðu halla.

Silfurþeysir snýr aftur

Listamaðurinn Erró var viðstaddur þegar 
risavaxin mósaíkmyndin var afhjúpuð.

Listaverkið Silfurþeysir var til mikillar prýði og augnayndis fyrir gesti Kringlunnar.

Gunnar Ingi Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri Hag-
kaups, segir mikið hafa 

breyst frá opnun Kringlunnar. 
„Það má segja að það hafi orðið 
bylting í verslun þegar Kringlan 
opnaði, enda jókst heildarverslun-
arrými landsmanna um níu pró-
sent með tilkomu hennar. Þar með 
jókst vöruframboð gríðarlega sem 
og fjöldi verslana.“ 

Í kjölfarið byrjaði að þróast ný 
menning sem er vel þekkt frá Am-
eríku. „Íslendingar þekktu ekkert 
þessa verslunarmiðstöðvarmenn-
ingu en voru þó ekki lengi að til-
einka sér hana. Fljótlega fóru þeir 
að fara í Kringluna bara til að sjá 
aðra og sýna sig, þó þeir væru ekk-
ert endilega að versla. Kannski 
bara til að sjá Tomma tómat eða 
Þorra þorsk sem bjuggu í Hag-
kaup,“ segir Gunnar og hlær.

Kringlan hefur breyst mikið 
frá því hún opnaði. Bæði var hún 
stækkuð og Borgarkringlan byggð 
sem að lokum sameinaðist Kringl-
unni. Verslununum fjölgaði jafnt 
og þétt. „Það er líka gríðarmik-
ill munur á vöruúrvali miðað við 

í upphafi. Í dag getur fólk komið í 
Kringluna og valið úr ótrúlegum 
fjölda alþjóðlegra vörumerkja og 
vöruúrvalið þar með margfald-
ast á þessum 25 árum. Í matvöru-
verslunum Hagkaups erum við til 
dæmis með átján þúsund vöruteg-
undir í matvöru.“

Spurður um framtíð Kringl-
unnar segir Gunnar Kringluna 
eiga eftir að halda áfram að vaxa 

og dafna um ókomna tíð. „Ég held 
að hér verði áfram blómleg versl-
un í 25 ár í viðbót og gott betur. 
Kringlan hefur líka þá yfirburði 
að vera best staðsetti verslunar-
kjarni landsins. Hingað er stutt 
að sækja úr öllum áttum. Það eru 
sönn forréttindi að fá að vera með 
verslun við fjölförnustu verslunar-
götu á Íslandi í 25 ár og áfram um 
ókomna tíð.“

Bylting í verslun
Hagkaup hefur verið í Kringlunni frá upphafi. Tilkoma hennar var bylting á 
sínum tíma og jókst heildarverslunarrými landsmanna um heil níu prósent. 

Gunnar Ingi Sigurðsson, framkvæmdastjóri Hagkaups. MYND/GVA

Lilja fagnar 25 ára starfsafmæl-
is Cosmo um leið og Kringlan. 
„Það eru örfáar verslanir af 120 
sem hafa verið hér frá upphafi og 
Cosmo er ein af þeim. Ég nýt vinn-
unnar minnar jafn mikið og fyrir 
25 árum. Eitt það skemmtileg-
asta sem ég veit er að taka á móti 
konum svo þær fari héðan ánægð-
ar og flottar,“ segir Lilja. 

Áður en hún ákvað að opna 
Cosmo hafði Lilja leigt búðarrekst-
ur af móður sinni á Laugaveginum 
í aðeins fjóra mánuði. Það má því 
með sanni segja að hún hafi ekki 
ráðist á garðinn þar sem hann var 
lægstur þegar hún ákvað að opna 
eigin verslun. „Mörgum fannst ég 
vera algjör kjáni að fara út í þetta 
aðeins 21 árs gömul. Það myndi 
aldrei ganga. En hér er ég enn.“ 

Fimmtudagurinn 13. ágúst 
1987 var opnunardagur Kringl-
unnar. „Það gekk ótrúlega mikið 
á hérna dagana á undan og unnið 
var dag og nótt að því að gera allt 

klárt. Opnunardagurinn sjálfur 
var ævintýri líkastur. Að honum 
loknum hafði allt selst og búðin 
var tóm.“ Árið 1987 tók fólk Kringl-
unni opnum örmum og gerir enn 
í dag. „Kringlan var algjör bylting 
á sínum tíma. Áður þurfti fólk að 
labba á milli verslana í allavega 
veðri eða keyra lengri vegalendir. 
En með tilkomu Kringlunnar gjör-
breyttist landslagið. Það er sama 
hvernig viðrar úti, það er ávallt 18 
gráðu hiti og blíða í Kringlunni.”

Erilsamur 
opnunardagur
Lilja Hrönn Hauksdóttir eigandi versluninnar  
Cosmo man vel eftir opnunardegi Kringlunnar.

Lilja Hrönn, eigandi Cosmo í Kringlunni. 
 MYND/VILHELM

afmælisafsláttur
af öllum gleraugum



20% 
afsláttur 

af öllum vörum í verslunum okkar í Kringlunni 
laugardag & sunnudag
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Um helgina opnar ný verslun Ice in a 
bucket í Kringlunni. Eva Pálsdóttir 
markaðsstjóri segir verslunina njóta 

sívaxandi vinsælda. „Við erum með góða 
vöru á hagstæðu verði og fólk sækir meira í 
skynsamlegri kaup en áður. Við finnum fyrir 
aukinni eftirspurn og viljum koma til móts 
við neytendur í leit að góðum kaupum með 
því að opna nýja verslun.”

Hagstætt verð
Vörur Ice in a bucket eru á mjög hagstæðu 
verði. Algengt verð er til dæmis eyrnalokkar 
frá 699 kr., maskarar frá 499 kr., hálsmen frá 
999 kr., hárskraut frá 399 kr. og margar vörur 
eru undir þúsund krónum í búðinni. Í til-
efni opnunarinnar býður verslunin tuttugu 
prósenta afslátt af öllum vörum um helgina.  

Alíslenskt fyrirtæki
„Margir halda að Ice in a bucket sé erlent 
vörumerki en svo er ekki. Það er algjörlega 
íslenskt, stofnað af Höllu Rut Bjarnadótt-
ur sem hefur rekið fyrirtækið í tíu ár með 
góðum árangri.“ Halla Rut hefur ekki setið 
auðum höndum undanfarin ár og rekur 
einnig verslanirnar Boys, Mega store, Þrjá 
smára og Orginal. 

Ekkert nikkel eða blý
Ice in a bucket selur ýmiss konar vörur, þar 
á meðal hárskraut,  hárlengingar, litalinsur, 
undirföt og skartgripi. „Allar vörurnar okkar 
eru keyptar frá Los Angeles. Þar eru gerðar 
strangar kröfur um nikkel og blýinnihald í 
skartgripum og eru allir okkar skartgripir 
nikkel- og blýfríir. Þeir sem eru með ofnæmi 
fyrir þessum efnum ættu því að geta verslað 
óhræddir hjá okkur.“ 

Ice in a bucket aftur í Kringlunni
Ice in a bucket rekur fyrir tvær verslanir; eina á Akureyri og aðra í Smáralind. Tíu ár eru síðan fyrsta verslunin var opnuð. Ný og 
glæsileg verslun verður opnuð í Kringlunni á 25 ára afmæli hennar. Af því tilefni verður 20% afsláttur af öllum vörum um helgina. 

Allar vörur Ice in a bucket eru á mjög hagstæðu verði. Auk þess verður tuttugu prósenta afsláttur af öllum vörum nýju verslunarinnar í Kringlunni um helgina. MYND/VALLI

Hárlengingar
Margir eyða þúsundum króna í hárlengingar. 
Hjá Ice in a bucket er hægt að fá slíkar á góðu 
verði. „Það hefur verið mikil eftirspurn eftir 
hárlengingum og fáir sem bjóða þær aðrir en 
hárgreiðslustofur. Við erum bæði með gervi- 
og alvöru hár á góðu verði.“ Hárlengingarnar 

eru fléttaðar í hárið og því auðveldar í ísetn-
ingu.

Vörur fyrir öll tilefni
Vörur fyrir alla aldurshópa er að finna í Ice in 
a bucket og ættu flestir því að finna eitthvað 
við sitt hæfi. „Hárskraut, hárlitir, snyrtivörur 

og fleira, við erum með það. Einnig hefur 
verið mikið að gera hjá okkur fyrir árshátíð-
ir þar sem eitthvert þema hefur verið í gangi; 
diskó, „eighties“ eða eitthvað annað. Við 
erum með alla flóruna; diskódótið, „eight-
ies“ dótið, hárskraut, glimmer, litalinsur, 
neonliti í hárið og margt fleira.“
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Fylgstu með okkur á Facebook

OPIÐ:
Laugadag   10:00 - 01:00
Sunnudag   13:00 - 18:00

Í tilefni 25 ára afmælis Kringlunnar um helgina

25% afsláttur
af öllum vörum

Kjóll
3 – 12 ára. 
Einnig til í bláu
Fullt verð: kr 2.990
Með afslætti: 2.243

Full búð af nýjum, 
flottum vörum!

Úlpa
3 – 11 ára. 

Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Jogging buxur
3 – 12 ára.
Einnig gráar og grænar
Fullt verð: kr 2.990
Með afslætti: 2.243

Stuttermabolur
3 – 12 ára. 

Fullt verð: kr 2.490
Með afslætti: 1.868

Strigaskór
Stærðir: 28 – 38. 

Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Bolur fyrir dömur
Stærðir: 6-20. 

Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Dömu blúndubolur
Stærðir: 6-20.
Einnig til í svörtu
Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Dömuskór
Stærðir: 35,5-41. 

Fullt verð: kr 7.990
Með afslætti: 5.993

Herrabuxur
Stærðir: 30-36.
Til í mörgum litum

Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Herra gallabuxur
Stærðir: 30-38. 

Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Hneppt herrapeysa
Stærðir: XS-XXL. 

Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Dömu gallabuxur
Stærðir: 6-18. 

Fullt verð: kr 5.990
Með afslætti: 4.493

Dömubuxur
Stærðir: 6-18. 

Fullt verð: kr 4.990
Með afslætti: 3.743
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Nýir eigendur festu kaup á 
versluninni Gleraugna-
smiðjunni í Kringlunni nú 

í ágúst síðastliðnum. „Gæði og góð 
þjónusta er númer eitt, tvö og þrjú 
hjá okkur. Hjá okkur starfar sjón-
tækjafræðingur sem er sérfræð-
ingur í sjónmælingum og lins-
um. Starfsfólk okkar hefur mikla 
reynslu af störfum í gleraugna-
verslunum,“ segir Kristinn Krist-
insson, nýr eigandi Gleraugna-
smiðjunnar, sem einnig rekur 
gleraugnaverslunina Gleraug-
að við Faxafen. Gleraugnasmiðj-
an hefur verið staðsett í Kringl-
unni síðan 1996 og er því ein af 
elstu verslunum Kringlunnar. 
„Við ætlum að reka Gleraugna-
smiðjuna með svipuðu sniði og 
við höfum rekið Gleraugað og því 
verða gæði og góð þjónusta númer 
eitt, tvö og þrjú hjá okkur ásamt 
því að við bjóðum upp á sann-
gjarnt verð.“

Ásamt því að bjóða framúr-
skarandi þjónustu býður starfs-
fólk Gleraugnasmiðjunnar upp á 
mikla fjölbreytni í gleraugnaúr-
vali. Helstu merkin hjá Gleraugna-
smiðjunni eru meðal annarra 
Fendi, Lacoste, Michael Kors, Jil 
Sanders, Calvin Klein, Silhouette, 
Etnia Barcelona, Tag Heuer ásamt 
fleirum. „Við erum einnig komin 
með umboð fyrir nýtt ítalskt merki 
sem heitir Italia Independent. 
Þetta eru umgjarðir og sólgler-
augu sem hafa verið að slá í gegn í 
Evrópu undanfarið. Fleira er einn-
ig á döfinni, við erum meðal ann-
ars að fá Ray Ban-sólgleraugu og 

umgjarðir ásamt ýmsum öðrum 
þekktum vörumerkjum.“

Verslunin hefur einnig mikið 
úrval af linsum. „Við erum með 
nánast eitthvað fyrir alla í lins-
um. Þeir sem eru með mikla sjón-
skekkju geta fengið linsur hjá 
okkur. Einnig þeir sem þurfa að 
nota margskipt gleraugu, þeir 
geta fengið margskiptar linsur og 
þannig fram eftir götunum. Þess-
ar linsur eru búnar að vera til í 
mörg ár en hafa ekki verið mikið 
notaðar hér á landi. Við í Gleraug-
anu höfum boðið upp á þær í lang-
an tíma en það er eins og fólk viti 
ekki af þessum möguleika,“ segir 
Kristinn. 

Nánari upplýsingar um Gler-
augnasmiðjuna má finna á heima-
síðu verslunarinnar, Gleraugna-
smidjan.is og Linsur.is. Einnig er 
verslunin með Facebook-síðu.

Nýir eigendur Gleraugnasmiðjunnar
Eigendur Gleraugans festu nýlega kaup á Gleraugnasmiðjunni í Kringlunni. Þar verða gæði og góð þjónustu höfð að leiðarljósi. 
Ásamt framúrskarandi þjónustu býður starfsfólkið upp á fjölbreytt úrval gleraugnaumgjarða frá til dæmis Fendi og Tag Heur.

Meðal helstu merkja sem Gleraugnasmiðjan  býður upp á eru Calvin Klein, Ray Ban, 
Lacoste, Fendi, Jil Sanders, Silhouette, Etnia, Barcelona, Tag Heue og Dior.

Gleraugnasmiðjan er á góðum stað í 
Kringlunni. Starfsfólk Gleraugnasmiðjunnar hefur mikla reynslu af störfum í gleraugnaverslunum.

Kristinn í Glerauganu festi nýlega kaup á Gleraugnasmiðjunni í Kringlunni. MYND/ANTON

NÝTT MERKI HJÁ GLER
AUGNASMIÐJUNNI
Italia Independent er sköpunar-
ríkt vörumerki fyrir sjálfstætt fólk 
sem elskar tísku og hönnun. I-I 
uppfærir „Made in Italy“ og end-
urhannar klassísk íkon. Fyrirtækið 
starfar á fjölbreyttum sviðum, 
allt frá fatahönnun yfir í heim-
ilisvörur og frá gleraugum yfir í 
hönnun og framleiðslu bíla, til að 
dreifa ítalska stílnum út um allan 
heim. Fyrstu vörur fyrirtækisins 
litu dagsins ljós í byrjun árs árið 
2007 í hinni frægu tískuverslun 
Luisa Via Roma í Flórens. Markmið 
og hugmyndafræði I-I eru að 
stórum hluta innifalin í nafninu. 
Ítalía er ekki aðeins fæðingar-
staður fyrirtækisins heldur er hún 
megininnblástur hönnunarinnar. 
I-I vill uppfæra hugtakið „Made in 
Italy“ yfir í „Made in Italy 2.0“. Þrátt 
fyrir þetta er hugsunin ekki sú 
að gleyma síðastliðnum tuttugu 
árum sem það tók að byggja upp 
„Made in Italy“ heldur gefa því 
nýjan kraft. Steríótýpur eru liðin 
tíð og kominn tími til að horfa 
fram á við í hinni hraðskreiðu 
þróun tískunnar. Umgjarðirnar 
frá I-I eru flestar úr mjög léttu og 
sveigjanlegu plasti.



 
Arion banki óskar Kringlunni til hamingju 
með 25 ára afmælið og tekur þátt í gleðinni 
á laugardaginn. 

  Boðið upp á kaffi og með því 
  Börnin fá ís og Andrésblað á meðan birgðir

    endast 
Kynning á Arion appinu fyrir áhugasama

 Ásgeir Trausti tekur lagið fyrir gesti
   og gangandi kl. 15

Kíktu í kaffi og hlustaðu á ljúfa tóna!

ARION BANKI 
Í AFMÆLISSKAPI
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KRINGLAN 25 ÁRA
AFMÆLIS AFSLÁTTUR ALLA HELGINA

Kíkið á okkur á ntc.is eða á

25% afsláttur 
af öllum buxum

10% afsláttur af öllum öðrum vörum

afsláttur 
af 25 týpum af skóm

25% 

afsláttur 
af öllum vörum

25% 

afsláttur 
af öllum vörum

25% 
afsláttur 

af öllum fatnaði

25% 
afsláttur 

af öllum buxum

25% 

afsláttur 
af öllum skóm og skarti

25% 

afsláttur 
af 25 týpum af skóm

25% 

afsláttur 
af öllum InWear og 

Part Two vörum

25% 

afsláttur 
af öllum vörum

25% 


