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KYNNINGARBLAÐ

Baðherbergi

KristjÃ¡n Birgisson SÃ¶lumaÃ°ur
BlÃ¶ndunartÃ¦ki BYKO HÃ³lf & GÃ³lf

Munstraðar flísar og
gyllt blöndunartæki
njóta vinsælda.
bls ➛8

Allt fyrir baðið
á einum stað
BYKO hefur í áratugi
selt allt fyrir baðið. Þar
fæst allt frá innréttingum og tækjum yfir
í gólfefni og ljós ásamt
öllum þeim verkfærum sem til þarf. ➛2
Kristján segir starfsfólk BYKO leggja sig fram við að veita bestu mögulegu þjónustu.

MYND/STEFÁN

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 6 . J Ú L Í 2 0 1 7 M I ÐV I KU DAG U R

Í BYKO fást innréttingar í miklu
úrvali.

Hægt er að
nálgast gólfefni,
ljós og annað
sem til þarf.

Opnar sturtur með sturtuþili og niðurfalli í gólfi eru að sögn Kristjáns vinsælar núna.

V

ið í Hólf og gólf bjóðum upp
á heildarlausnir. Fólk þarf
því aðeins að fara á einn
stað til að klára innkaupin. Þá er
ekki aðeins átt við innréttingar
og tæki heldur líka allar tengingar
með blöndunartækjunum, límið
og fúguna. Sömuleiðis flísar og öll
þau verkfæri sem þarf til að setja
upp innréttingar, handklæðasnaga
og annað,“ segir Kristján Birgisson,
sölumaður í Hólf og gólf. Hann
segir BYKO vera með mörg flottustu vörumerkin á markaðnum.
„Má þar nefna Grohe blöndunartæki, Villeroy & Boch, Duravit og
Gustavsbergs hreinlætistæki.
Sömuleiðis sturtuniðurföll frá
Dalmer, baðkör og sturtubotna frá Glass, Sanplast og
Bette. „Þá erum við með
innréttingar frá Salgar
og erum að fara að
bæta við nýjum
og mjög spennandi birgjum
fljótlega,“ segir
Kristján.
Hann segir
Grohe einn af
virtustu blöndunartækja-

framleiðendum í heimi. „Þar er
stöðugt verið að bæta við úrvalið
og koma fram með nýjungar og
eigum við von á glæsilegri nýrri
línu á næstunni. Hún heitir Grohe
Essence og kemur í tíu litum.“
Í BYKO er líka boðið upp á hinar
ýmsu sturtulausnir. „Við erum
bæði með heila klefa og horn og
liggjum með margar lausnir á lager
auk þess sem við getum sérpantað
fleiri.“ Kristján segir opnar sturtur
með sturtuþili og niðurfalli í gólf
vinsælar í dag en þá er ekki um að
ræða botn eða hliðar. Hann segir

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

BYKO bjóða gott úrval af niðurföllum og rennum í gólf frá nokkrum
vönduðum aðilum.
„Þá erum við með mikið úrval
flísa sem henta alls staðar og
erum með hönnuð í því að halda
í við flottustu flísarnar, stefnur og
strauma hverju sinni. Eins erum
við með veggplötur frá Selkie í
mörgum litum. Þær henta á alla
veggi og má nota í votrými eins og
inni í sturtu.“
Í BYKO fást líka hin ýmsu gólfefni. Þar á meðal harðparket og
vínilkorkparket sem hvort tveggja
má vera á baðherbergi. Það
er því ekki ofsögum
sagt að þar fæst allt á
einum stað. Kristján
segir BYKO búa að
vönduðu starfsfólki sem veitir
bestu fáanlegu
ráðgjöf og
þjónustu
við val á
vörum
fyrir
hvaða
baðherbergi sem
er.

Í versluninni starfar hönnuður sem fylgist með stefnum og straumum.

Kristján segir
stöðugt bætt við
úrvalið.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is,
s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage,
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is,
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
70, 80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 80x80 cm. 35.100

Verðdæmi 80cm. 29.544
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Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.
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Verðdæmi 80x80 cm. 30.500

Sturtuvængir
með lyftilöm
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 190 cm.

Verðdæmi 80x80 cm 29.600

Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað í sumar
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 80x80 cm. 30.500

Laus svunta
Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.Verð frá 47.630
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

i-t.is

Sturtuskilrúm
8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

Verðdæmi 70 cm. 24.880
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„Þetta var mikið verk en tók þó ekki langan tíma.“

Ruslakompu
breytt í
baðherbergi

Þórhildur valdi parketflísar á gólfið.

Þórhildur límdi blúndudúk í gluggann.

Gott skipulag komið á útifötin í forstofunni.

Þórhildur Hjaltadóttir fékk nóg af því
að taka til í ruslakompunni og breytti
henni í baðherbergi.

Í

gamla daga hefði þetta kallast
köld kompa eða búr, inn af
þvottahúsinu. Maður fleygði
öllu þarna inn og var alltaf að taka
til en það sást aldrei. Mér fannst
vanta annað baðherbergi í húsið
og var þar að auki orðin hundleið á þessari ruslakompu,“ segir
Þórhildur Hjaltadóttir, snyrtifræðingur og hjúkrunarnemi, en hún
og eiginmaðurinn, Sigurður Ingi
Sigurðarson múrari breyttu vandræðageymslu í baðherbergi.
Rýmið er í kringum sjö fermetrar
og komu Þórhildur og Sigurður
fyrir sturtu með glerskilrúmi, handklæðaofni og klósetti. Verkefnið
reyndist talsverð framkvæmd.
Brjóta þurfti upp gólfið og leggja
lagnir og segir Þórhildur verkið
hafa undið upp á sig út í garð.
„Við notuðum tækifærið og
söguðum gat út og settum svalahurð. Við vorum að skipta um
jarðveg fyrir framan og erum
búin að kaupa pott. Mig langaði
alltaf í heitan pott en fannst ekki
spennandi að fólk gengi blautt í
gegnum allt húsið til að komast
úr sturtu í pottinn. Nú er komið
baðherbergi með svalahurð beint
út, þótt potturinn fari kannski
ekki strax niður. Þetta var mikið
verk en tók þó ekki langan tíma.
Maðurinn minn er múrari og „altmugligman“,“ segir Þórhildur. Lítið
mál hafi verið að ákveða útlitið á
baðherberginu.
„Ég sá um það. Ég fékk reyndar

Þórhildur
Hjaltadóttir og
Sigurður Ingi
Sigurðarson
fengu nóg af
því að laga til í
geymslunni og
breyttu henni
í baðherbergi.
MYNDIR/ÞÓRHILDUR

Hvítar kúptar flísarnar taka sig vel út.

aðeins að heyra að ég hefði ekki
valið skemmtilegustu flísarnar
til að leggja því þær eru örlítið
kúptar. En þær koma hrikalega
vel út. Keyptar í Álfaborg. Við
völdum parketflísar á gólfin. Þær
eru hrjúfar og því ekki sleipar að
ganga á blautu. Í gluggann keypti
ég filmu í Rúmfatalagernum og
setti sjálf í. Fannst samt sjást of
mikið í gegn og bætti við öðru
lagi af filmu og límdi svo rósóttan
vaxdúk yfir. Til skrauts hengdi ég
svo alls konar dót á gardínustöng.
Ég er virkilega ánægð með þetta og
allt annað líf að vera komin með
tvö baðherbergi. Nú þarf enginn að
standa bankandi á hurðina,“ segir
Þórhildur hlæjandi.
Er ekki missir að geymslupláss-

inu sem var í kompunni?
„Við erum reyndar með stóran
bílskúr sem er mjög þægilegt, eiginlega of gott. Maður er fljótur að
fylla geymsluplássið, sama hversu
stórt það er og nú er ég alltaf að
taka til í bílskúrnum. Næsta mál
er að skipuleggja þvottahúsið og
koma böndum á útiföt krakkanna.
Ég keypti skókassa í IKEA undir
útifötin í forstofuna og nú er hver
með sitt hólf.“
Baðframkvæmdirnar eru fyrstu
breytingarnar sem Þórhildur og
Sigurður gera á húsinu en þau
keyptu það fyrir fimm árum. „Þetta
er gamalt hús en það er ágætt að
ana ekki út í neitt heldur kynnast
húsinu og finna smám saman hvað
mann langar að gera.“
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Fatageymsla og flóafæla

V

atnssalernið var fundið
upp árið 1596 en komst
ekki í almenna notkun
fyrr en 1851. Fram að því fólst
„klósettmenningin“ í hrörlegum útihúsum, koppum undir
rúmi og holum í jörðinni. Á
elleftu öld reið yfir mikið byggingarskeið kastala og þar voru
byggð herbergi inn af vistarverum húsráðenda þar sem hægt
var að setjast yfir hringlaga op
og losa sig við það sem þurfti án

þess að huga meira að því. Þessi
frumbaðherbergi voru þekkt
sem „garderobe“ sem þýðir orðrétt „fatagæsla“ og getur þýtt
skápur eða staður þar sem fólk
geymir fötin sín. Það var líka
afbragðsráð að hengja loðfeldi
og önnur bosmamikil föt inn í
klósettrýmið þar sem lyktin, og
gufurnar sem réðu þar ríkjum,
reyndist banvæn fyrir flær og
annan ófögnuð sem vildi setjast
í fatnað.

Vissir þú að …

V

insælustu baðherbergislitirnir eru hvítur, ljósgrár,
sjávargrænn og ljósblár.
Annað má segja um svartan, brúnan, appelsínugulan og grænan. Þeir
eru sjaldnast teknir á baðið.
● Sé fólk spurt hvaða lúxus það
myndi vilja á baðið nefna flestir
sjónvarp. Þá þykir eftirsóknarvert að vera með hita í gólfi,
dimmer og arin.
● Þú notar umtalsvert meira vatn
í sturtu en baði. Að jafnaði fara
80 lítrar í eitt baðkar en 136 í
sturtuferð.
● Það eru 35 baðherbergi í Hvíta
húsinu.
● Karlmenn eyða að meðaltali 2,4
mínútum lengri tíma á klósettinu en konur. Þeir taka sér að
jafnaði 9,7 mínútur í hverja klósettferð en konur 7,3 mínútur.
● Konur eru lengur í sturtu en
karlar. Samkvæmt ástralskri
rannsókn orkufyrirtækisins
Energy Australia eru þær að
jafnaði í 7,27 mínútur í hverri
sturtuferð en karlar verja 6,99
mínútum í sturtu. Um helgar
lengist sturta kvennanna í 8,08
mínútur og karlasturtan í 7,34.

PORCELANOSA

flísar fyrir vandláta

Gerðu baðið
vistlegra

Þ

egar búið er að innrétta nýtt
bað eða lappa upp á það
gamla, nú eða bara að þrífa
það hátt og lágt er fátt skemmtilegra en að skreyta og gera fínt.
Flestir eyða drjúgum tíma á
baðinu og því um að gera að reyna
að hafa það sem huggulegast.
● Prófaðu að rúlla upp handklæðum og þvottastykkjum til
að hafa við höndina uppi við
sturtuna eða baðið. Eða við hlið
baðvasksins ef það er pláss. Það
gefur lúxustilfinningu.
● Fjárfestu í ilmandi handáburði
eða kremi í fallegri pumpu til að
þú og gestir þínir geti frískað upp
á hendur og kropp.
● Prófaðu ilmstrá. Þau gefa jafna
og góða lykt.
● Ilmkerti standa líka alltaf fyrir
sínu og fara vel með froðubaðinu.
● Fáðu þér plöntur
á baðið. Hvort
sem þær eru
gervi eða ekta
verður baðið
umsvifalaust
vistlegra.

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
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Glæsilegt úrval af gæðaflísum
Harðviðarval ehf. á Krókhálsi 4 er sennilega þekktast fyrir harðparket og hágæðagólfefni en nú
hefur þetta rótgróna fjölskyldufyrirtæki bætt í safnið og tryggt sér sölu og dreifingu á Marazzi
flísunum frá Ítalíu sem nú má skoða í glæsilegum nýjum sýningarsalarkynnum.

V

ið erum búin standa
í gríðarlega miklum
breytingum á sýningarsalnum okkar og erum komin
með einn glæsilegasta flísasýningarsal landsins,“ segir Einar
Andri Einarsson rekstrarstjóri
Harðviðarvals og bætir við: „Við
höfum tryggt okkur umboð fyrir
Marazzi flísaframleiðandann
sem er einn stærsti flísaframleiðandi í heimi og bjóðum við
því allar mögulegar tegundir
af flísum, hvort sem kemur að
marmaraflísum, parketflísum,
steinsteypuútlitsflísum og fleiri.“
Hann segir áhrifin af þessum
breytingum merkjanleg í viðskiptum. „Það sem ber hæst
er gríðarleg aukning í sölu hjá
okkur og fólk kann greinilega að
meta úrvalið, gæði vörunnar og
þessar breytingar sem við höfum
verið að gera.“
Aðspurður hvað fólk sé helst
að velja segir hann að stórar
flísar séu mikið áberandi. „Fólk
er að færa sig úr þessum klassísku 30x60 flísum og yfir í þessar
stærri tegundir, 60x60, 90x90
og 60x120.“ Hann segir ekki
miklar tískusveiflur þegar kemur
að flísavali. „Þar sem flísar eru
lagðar til lengri tíma þá hafa
þetta verið mjög svipaðir litir
undanfarin ár sem eru vinsælir,
þessir gráu og grábrúnu tónar.
Þó hefur borið á aukningu í sölu
á parketflísum og marmaraflísum og þá einmitt í þessum
stærri stærðum.“

Einar Andri Einarsson er rekstrarstjóri Harðviðarvals sem nýverið fékk umboð fyrir hinar heimsþekktu Marazzi flísar.

Ekki spara of mikið

Harðviðarval hefur lengi verið
þekkt fyrir parket en Einar
segir að baðherbergið sé rými
þar sem flísar hafa sannað sig á
gólf og veggi. „Við höfum alltaf
verið með flísar, en nú hefur
sýningarsalurinn verið innréttaður af Marazzi og er orðinn
það stór að það ættu allir að
geta fundið flísar við sitt hæfi
enda erum við með úrval sem
stenst kröfur stærsta flísaframleiðanda í heimi.“ Hann segir
einnig að Marazzi flísarnar séu
í hæsta gæðaflokki. „Það er ekki
að ástæðulausu að við völdum
Marazzi og þeir okkur, því það er
mikill munur á þeim og flestum
öðrum flísum. Þær eru framleiddar í verksmiðjum á Ítalíu
og Spáni sem eru undir ströngu
gæðaeftirliti, en það minnkar
líkur á gæðavandamálum, t.d. að
flísarnar séu undnar eða kúptar.
Áferðin er sérstaklega mikilvæg
og þar hefur Marazzi lagt mikla
áherslu á að notandinn fái áferð
sem auðvelt er að umgangast í
þrifum og viðhaldi. Það þýðir
ekki að horfa bara á verðmiðann því flísar eiga jú að endast,
vera þægilegar í notkun og
standast tímans tönn. Það er
einmitt mikilvægt að átta sig á
að kostnaður við flísar sem hluti
af heildarkostnaði baðherbergis
er ekki hár og því getur reynst
dýrmætt að spara ekki of mikið
þegar fjárfesta skal í flísum.“
Harðviðarval selur ekki bara
flísarnar sjálfar heldur er hægt að
fá allt sem viðkemur þeim líka,
fúgu, flísalím, grunn, kítti og svo
framvegis. Öll fylgiefnin koma
frá Kiesel í þýskalandi, því að
grunnurinn verður að vera í samræmi við gæði flísanna. Kiesel er
með virtustu fyrirtækjum á sínu
sviði, fjölskyldufyrirtæki með
áratuga reynslu.

Fólk er orðið kaldara að blanda saman
einlitum flísum og mynstruðum til að
fá einstakt yfirbragð á baðið.

Stórar gráar og grábrúnar flísar eru mjög vinsælar á íslenskum heimilum

Allar stærðir
og gerðir af flísum

Glæsilegasti flísasýningarsalur landsins er hjá Harðviðarvali.

„Það er hægt að fá marokkómynstur, mósaíkflísar, matta
áferð, þrívídd og rifflaða áferð.
Fólk á að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi.“ Einari finnst fólk vera
að verða aðeins kaldara þegar
kemur að flísavali upp á síðkastið. „Það er þessi fína lína að
fara kannski í gráa og grábrúna
tóna en brjóta það svo upp með
mósaík eða einhverju sem gefur
lífinu aðeins meiri lit. Sjálfur er
ég með grátt gólf og hvíta veggi á
mínu baðherbergi en ef ég væri
að flísaleggja núna myndi ég vera
aðeins djarfari.“
Einar bendir á mikilvægi

þess að fá ráðgjöf frá hönnuði
eða arkitekt þegar kemur að
því að gera upp baðherbergið.
„Þegar einstaklingar ætla að
fara í endurnýjun á baðherbergi sem kostar fleiri hundruð
þúsund, jafnvel milljónir þá er
nauðsynlegt að fá ráðgjöf frá
sérfræðingum áður en hafist
er handa. Mikilvægt er að láta
teikna upp baðherbergið og vera
með allar ákvarðanir á hreinu,
það flýtir mikið fyrir og þá sérstaklega ef búið er að teikna
upp flísarnar og staðsetningu
helstu tækja. Þannig má fljótt sjá
hvaða stærðir henta best hverju
sinni og hvernig best er að leggja
hverja stærð fyrir sig. Ef svo ber
undir þá getum við auðveldlega
hjálpað með fyrstu skrefin, lánað
ókeypis sýnishorn af helstu
stærðum og ráðlagt með litaval.
Ætli við verðum ekki að teljast
nokkuð sjóaðir þegar kemur að
flísum.“

Marazzi
Flísaframleiðandinn Marazzi er einn
af stærstu flísaframleiðendum í heimi
og leiða þeir tæknilega þróun á
Ítalska flísamarkaðnum.
Vandaðu valið,
veldu Marazzi flísar.

VANDAÐU VALIÐ
Krókhálsi 4

Sími 567 1010

Opnunartímar: mán - fös kl. 9–18

110 Reykjavík

www.parket.is

og lau kl. 11–15
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Gylltir kranar og munstrað gólf
Edda Rún Ragnarsdóttir, innanhúss- og húsgagnahönnuður,
segir munstur og
liti einkenna baðherbergi í dag.

Þ

að er margt í boði varðandi
flísar og dúka; litir, áferð og
munstur og hægt að leika sér
með útfærslu baðherbergisins að
vild,“ segir Edda Rún Ragnarsdóttir,
innanhúss- og húsgagnahönnuður.
„Til dæmis er meiri fjölbreytni í
blöndunartækjum en var, litir sem
setja mun meiri svip á baðherbergið
en silfruð og krómuð sem við erum
vön. Í dag eru til dæmis gyllt blöndunartæki og svört afar vinsæl.“

Marokkó munstur

„Flísar eru algengar á veggi og gólf
og þá eru hvítar flísar og beigelitaðar alltaf sígildar. Núna er þó
mjög vinsælt að setja munstraðar
flísar á gólfin eða upp einn vegg, oft
marokkóskt munstur í gráum eða
bláum tónum. Minni flísar eru einnig
vinsælar og sexkantaðar flísar.“

Dúkar vinsælir

„Það er einnig algengt að dúkleggja
baðherbergi í dag en það getur
komið betur út fyrir veskið. Úrvalið
af dúkum er mikið, bæði með
skemmtilegum munstrum og áferð.
Oft er nánast ekki hægt að sjá að um
dúk sé að ræða.“

Edda Rún Ragnarsdóttir hjá ERR design fer yfir baðherbergistískuna.

Ódýrar lausnir

Edda Rún segir baðherbergi og eldhús vera dýrustu rýmin í húsinu.
Þegar fólk standi í íbúðakaupum
ætti það til dæmis að horfa sérstaklega á ástandið á þeim herbergjum
og gera ráð fyrir aukakostnaði ef
komið er að endurnýjun. Þumalputtareglan segi að reikna megi með
kostnaði upp á milljón þegar baðherbergið er tekið algerlega í gegn;
flísar, tæki, innréttingar og vinna
iðnaðarmanna.
En eigi að fríska upp á baðherbergi
án þess að kosta miklu til sé þó ýmislegt til ráða.
„Einfaldast er að mála rýmið til
að breyta um svip. Með réttum
efnum má einnig mála yfir flísar og
gerbreyta þannig herberginu. Stór
spegill getur gert mikið fyrir lítil
rými og svo er alltaf frískandi að
setja plöntur inn á baðherbergið.
Þá getur verið töluvert ódýrara að
filma skápa en að sprautulakka þá.“ Veggur nýttur undir hillur í litlu rými.

Speglar gera mikið fyrir lítil rými.

Gyllt blöndunartæki eru vinsæl.

Plöntur lífga mikið upp á.

Svört blöndunartæki setja svip.

Handklæði eru híbýlaprýði

Handklæði eru bráðnauðsynleg til að baðherbergi uppfylli þarfir eigenda
sinna en þau geta líka gætt þetta oft hvítasta herbergi hússins lit og hlýju.

B

aðherbergi eru oftast í hlutlausum litum og því er kjörið
að hressa upp á þau með litríkum fylgihlutum og skrauti. Litrík
og falleg handklæði eru kjörin í
það hlutverk. Í stíl við handklæði í
ýmsum litum er hægt að koma sér
upp fylgihlutum eins og sturtuhengjum, tannburstaglösum og
baðmottum í sama lit eða litblæ
til að setja skemmtilegt yfirbragð
á baðherbergið. Handklæði eru þó
ekki bara til prýði heldur líka bráðnauðsynleg til að hægt sé að sinna
þeim athöfnum sem á baðherbergjum ber að sinna. Sumir hugsa aldrei
út í handklæðin sín, aðrir velja þau
eingöngu út frá lit en svo eru til þeir
sem pæla í handklæðum niður í
smæstu smáatriði, út frá notagildi,
þykkt, endingu og ýmsu fleiru.
Fyrst ber kannski að velta fyrir
sér til hvers á að nota handklæðið?
Það gefur auga leið að stór handklæði eru notuð til að þurrka
líkama en minni handklæði eru
fyrir hendur. En á handklæðið að
búa á baðherberginu eða fara með
í ræktina, í sund eða á strönd? Ef
síðari kosturinn er tekinn skiptir
þyngd og umfang töluverðu máli
og eins vefnaður því lausofin og
bosmamikil handklæði safna til
dæmis mun frekar í sig sandi en þau
sem eru þéttari í sér. Handklæðaframleiðendur nota mælieininguna
GSM sem þýðir eiginlega grömm á
fermetra og lýsir þyngd handklæðis
í hlutfalli við flatarmál. Þung og

lausofin handklæði fara yfirleitt
verr í þvotti.
Það eru skiptar skoðanir um
hversu oft á að þvo handklæði.
Sumir vilja skipta um handklæði
vikulega, aðrir eftir að þau hafa
verið notuð þrisvar sinnum. Það er
gott að eiga þrjá umganga til að geta
skipt reglulega og þá getur verið
gaman að hafa í mismunandi litum
svo hægt sé að skipta um ásýnd
á baðherberginu með reglulegu
millibili. Ekki er mælt með að setja
handklæði í þurrkara heldur talið
betra að hengja þau til þerris, það
bæði kemur í veg fyrir hnökra og
slit og ef handklæðin eru þéttofin
geta hengiþurrkuð handklæði
boðið upp á hressilegt líkamsskrúbb.
Fyrir nokkrum áratugum voru
handklæði nánast undantekningarlaust ofin úr bómull en á síðari
árum hafa ýmiss konar efnablöndur bæst í þurrkunarhópinn. Þar má
nefna örtrefjahandklæði sem taka
mjög lítið pláss og eru því kjörin
í ræktina og bambushandklæði
ryðja sér einnig til rúms þó deilt
sé um hversu umhverfisvæn þau
séu. Þá er einnig hægt að fjárfesta
í handklæðum úr lífrænni bómull
enda finnst flestum einstaklega
notalegt að hjúfra sig inn í mjúkt og
hlýtt bómullarhandklæði þegar til
stendur að láta sér líða vel.
Með góðri meðferð ættu vönduð
handklæði að geta enst í tvö til
fjögur ár.

Allir verða glaðir ef þeim er þurrkað
með góðu handklæði.

Það er mikilvægt að þvo handklæði ýmist vikulega eða eftir að þau hafa verið
notuð þrisvar sinnum.

Falleg handklæði gefa baðherberginu lit og gaman er að eiga ýmsa liti
til að breyta til.
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Sterkir í baðherbergjum
Ertu að hugsa
um að endurnýja
baðherbergið?
Húsasmiðjan hefur allt sem þarf til
verksins og býður
spennandi úrval
hreinlætis- og
blöndunartækja.

Danski arkitektinn Hee Wellings á heiðurinn
af nýju Kompaslínunni frá
Laufen. Í henni
eru öll salerni án
skolrandar.

H

úsasmiðjan hefur að
undanförnu styrkt vöruúrval sitt markvisst í hreinlætistækjum, meðal annars með
markaðssetningu á svissnesku
postulínsvörunum frá Laufen, innbyggingakössum fyrir vatnssalerni
frá þýska framleiðandanum MEPA
og nú síðast Kludi-blöndunartækjum frá Þýskalandi. Allt hefur
það þétt og aukið enn á ríkulegt
vöruúrval okkar fyrir baðherbergi,
ásamt fjölmörgum fleiri traustum
og þekktum vörumerkjum, eins og
til dæmis Damixa frá Danmörku,“
segir F. Gunnar Árnason, vörustjóri
hjá Húsasmiðjunni.

Nýju, þýsku
blöndunartækin
frá Kludi eru stílhrein og glæsileg
og fást meðal
annars í hvítu og
svörtu.

Fundu upp vegghengda
salernið

Svissneska gæðamerkið Laufen hóf
framleiðslu á hreinlætistækjum

F. Gunnar Árnason er vörustjóri hjá Húsasmiðjunni sem hefur allt til alls á baðið. MYND/VILHELM

SVISSNESK GÆÐI SÍÐAN 1892

STÍLHREIN HÖNNUN
Laufen hreinlætistækin fást í Húsasmiðjunni

Svissneski postulínsframleiðandinn Laufen er nýr valkostur í Húsasmiðjunni.

árið 1892 og hefur því verið á
markaði í öld og aldarfjórðung.
„Ein merkasta uppfinning Laufen er trúlega vegghengda salernið
sem fyrst var sett á markað árið
1964. Laufen er brautryðjandi á
sviði hreinlætistækja og nú fremst
í flokki á þróun Saphir Keramiki
sem gefur möguleika á þunnum og
fínlegum hliðum, í til dæmis handlaugum,“ útskýrir Gunnar.
Laufen leggur ríka áherslu á
Skandinavíumarkað og spannar
mikla breidd í útliti og verði.
„Frá Laufen bjóðum við tvær
línur hreinlætistækja sem eru sérhönnuð fyrir Norðurlöndin. Það er
Pro-N-línan og svo nýja Kompaslínan sem hönnuð er af danska
arkitektinum Hee Wellings. Í henni
eru öll salerni án skolrandar og fást
bæði vegghengd og gólfstandandi.“

Heildarlausnir frá A til Ö

Byggjum á betra verði

w w w. h u s a . i s

Nýjasta merki Húsasmiðjunnar í
hreinlætistækjum er þýski framleiðandinn Kludi. Fyrirtækið var
stofnað árið 1926 og er þriðji
stærsti framleiðandi blöndunartækja í Þýskalandi.
„Kludi er spennandi og traust
merki og við bjóðum frá því ýmsar
nýjungar. Þar má nefna Kludi Pushinnbyggingartæki, Kludi Fizz-sturtuhausa og handsturtur með nýstárlegu útliti,“ upplýsir Gunnar um
þýsku blöndunartækin frá Kludi.

Laufen salerni fást fyrir veggi og gólf.

„Þess má geta að falleg eldhúsblöndunartæki eru ein af aðaláherslum Kludi, sem og lituð tæki í
hvítu og svörtu,“ segir Gunnar.
Húsasmiðjan býður flottar
sturtulausnir fyrir viðhald og
nýbyggingar.
„Sem dæmi má nefna sturtuniðurföll frá Alcaplast í ýmsum
stærðum og gerðum, sturtuhliðar
úr hertu gleri í nokkrum stærðum,
og innbyggðar sem og utanáliggjandi sturtulausnir frá Kludi,“ segir
Gunnar um ríkulegt úrval Húsasmiðjunnar.
„Húsasmiðjan býður heildarlausnir fyrir baðherbergi; allt frá
lagnaefni, innbyggðum klósettkössum, baðkörum, sturtubotnum,
sturtuklefum, flísum og fallegum
lausnum í smærri innréttingum.“
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Auðunn Ingi
Ragnarsson er
sölumaður hjá
Agli Árnasyni
og með puttana
á púlsinum
þegar kemur að
fallegum og dugandi lausnum.
MYNDIR/ANDRI

Náttúrulegt
og fagurt
yfirbragð
Steypugráar,
stórar flísar,
grjóthleðsla,
marmari og
muretto eru
það heitasta
í tísku flísa á
baðherbergi
hjá Agli Árnasyni.

V

ið einsetjum okkur að vera
eingöngu með fyrsta flokk
af flísum; rétt skornar með
gegnheilum eða samlitum botni,“
segir Auðunn Ingi Ragnarsson,
sölumaður hjá Agli Árnasyni.
Þangað er dásamlegt að koma til
að gleðja augað, láta sig dreyma
og velja sér flísar á baðherbergið
í sýningarsalnum á Suðurlandsbraut 20.
„Í stórum flísum, sem nú eru
hæst móðins, er vinsælt að hafa lítt
áberandi fúgu en þá verða flísarnar
að vera rétt skornar svo hægt sé að
leggja þær þétt upp að hver ann-

MARÍNÓ

Grjóthleðsla er það nýjasta til prýði á veggjum baðherbergja og gefur því náttúrulegan og heillandi ljóma.
Falleg munstur eru í tísku á baðgólf.

arri. Rétt skornar flísar bjóða upp
á mjórri fúgu, eða allt að eins til
tveggja millimetra þykka. Breiðari
fúga er þó alls ekki úr tísku en
hún passar illa með mjög stórum
flísum,“ segir Auðunn.
Auðunn segir mikilvægt að velja
réttan hálkustuðul á gólfflísar baðherbergja.
„Flísum fylgir ákveðinn hálkustuðull og er stuðullinn R10 afbragðs
góður fyrir baðherbergi. Í dag er
orðið algengt að móta einhalla
sturtubotna og þá hægt að setja
stærri flísar í botninn. Séu flísarnar
60x60 sentimetrar þarf gripið að
vera gott því enginn vill baða sig á
hálum sturtubotni. Þá þurfa flísar í
sturtubotni að vera aðeins hrjúfari
yfirborðs og er sívinsælt að setja
mósaíkflísar í sturtubotna því þétt
fúgan á milli þeirra gefur meira
grip.“
Gegnheill botn flísa er annað
sem Egill Árnason leggur upp með
í glæsilegu úrvali postulínsflísa.
„Ef brotnaði upp úr postulínsflís
hér áður fyrr kom leirlitur í gegn,

en í dag er hægt að fá samlitan
botn. Það þýðir að skaðinn verður
minni ef brotnar upp úr flís því
samlitur botn í broti ljósrar flísar
verður minna áberandi.“

Grjóthleðsla er ný og vinsæl

Steypugrár er sá litur sem nú er
hæst móðins í baðherbergjum, að
sögn Auðuns.
„Við sjáum æ fleiri velja stórar
og steypugráar flísar á baðherbergi sín, jafnvel 60x60 sentimetra á bæði gólf og veggi, þótt
enn sé algengara að setja 30x60
á veggi á móti 60x60 á gólf. Hitt
kemur þó virkilega vel út og líka
þegar sami litur er settur á gólf og
veggi.“
Þá segir Auðunn ekki sjá fyrir
endann á vinsældum marmara
á baðherbergi, sem hefur verið í
miklu dálæti að undanförnu.
„Marmari er sígild fegurð sem
stenst tímans tönn og sómir sér
einkar vel á baðherbergjum. Við
erum með glæsilegan, gegnheilan
marmara en einnig gullfallegar
postulínsflísar sem líta út eins og
ekta marmari en eru vitaskuld á
hagstæðara verði.“
Auðunn segir algengt að

Steypugrátt er tískuliturinn á baðherbergi nú en líka hvers kyns muretto.

brjóta upp útlit baðherbergja
með munstruðum flísum eða
„muretto“-munstri.
„Muretto þýðir að ílöngum
flísum í mismunandi stærðum er
púslað saman. Aðalframleiðendur
okkar, Ragno og Apavisa, bjóða
margar stærðir í hverri línu sem
gera það auðvelt að leika sér með
munstur. Mósaík er oftar en ekki
valin innan í sturtu og á klósettkassa og kemur fallega út samlitt,

í mismunandi litum eða með
glitrandi flísum inn á milli.“
Nýjustu tísku á baðherbergjum
landsmanna segir Auðunn vera
hleðslustein.
„Nú er algengt að velja grjóthleðslu á einn vegg sem gefur
náttúrulegan og flottan blæ. Þá
er notaður tilbúinn steinn sem
fæst í mismunandi gerðum, litum
og formi og skapar alveg nýtt en
einkar ferskt útlit á baðherbergið.“

GERÐU KRÖFUR

Val á flísum sem standast tímans tönn krefst útsjónarsemi
og þekkingar. Flísar frá Ítalíu og Spáni, brenndar, rétt
skornar og í fyrsta flokki, skipa sér þar með í flokk bestu
fáanlegu flísa. Það skilur á milli framleiðenda þegar
kröfurnar eru miklar. Kynntu þér flísarnar í verslun okkar
Suðurlandsbraut 20.
Suðurlandsbraut 20
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Starfsfólk Miðstöðvarinnar
reiðubúið til
aðstoðar. Frá
vinstri: Björgvin
Hallgrímsson,
Guðni Georgsson, Kristján
Hauksson,
Sæþór Freyr
Heimisson,
Guðmundur
Jón Magnússon,
Daniel Cruz, Karl
Leó Sigurþórsson, David Cruz,
Jón Ingvi Pétursson, Marinó
Sigursteinsson,
Jónas Guðbjörn
Jónsson, Þórir
Örn Þórisson,
Bjarki Ómarsson
og Bjarni Ólafur
Marinósson
Á myndina
vantar Kristmann Sigurjónsson, Aðalstein
Jóhannsson og
Ómar Reynisson.

Jákvæðni og traust
mikilvægast af öllu
Miðstöðin var
stofnuð árið 1940
og er því eitt elsta
fyrirtæki Vestmannaeyja og nú
er fjórði ættliður
að taka þar við
stjórnartaumunum. Allir eigendur
hafa verið pípulagningameistarar
og þar er hægt að
fá allt sem þarf á
baðherbergið auk
flests þess sem
tilheyrir heimilisviðhaldi.

M

iðstöðin hefur frá upphafi
verið fjölskyldufyrirtæki
en núverandi eigendur
þess eru hjónin Marinó Sigursteinsson framkvæmdastjóri og
Marý Kolbeinsdóttir. „Afi minn,
Sigurvin Marinó Jónsson kallaður
Nói, stofnaði fyrirtækið árið 1931.
Pabbi, Sigursteinn Marinósson,
fór síðan að vinna hjá honum og
þeir lærðu saman til pípulagningameistara,“ segir Marinó. „Afi
dó árið 1962 og pabbi er orðinn
níræður. Ég tók við fyrirtækinu
árið 1974 og nú er sonur minn
Bjarni Ólafur að taka við, fjórði
ættliður pípulagningameistara,“
segir Marinó. Hann segir það hafa

Marinó Sigursteinsson pípulagningameistari
á skrifstofu sinni
sem er tímabundið inni
á baði vegna
endurnýjunar á
verslunarhúsnæði Miðstöðvarinnar. Marinó
er ekki ósáttur
við það eins og
sjá má.

Hér er eitt dæmi um fallegt sýningarbaðherbergi sem hægt er að skoða í
versluninni. Það er þó stefnan hjá Miðstöðinni að viðskiptavinurinn fái að
ráða för og að ekkert sé of mikið vesen eða ekki hægt.

ýmsa kosti að fjölskyldan hafi
verið svona lengi í sömu viðskiptum. „Þú veist að þegar iðnaðarmenn hafa mikið að gera neyðast
þeir til að ýta verkefnum á undan
sér og ég segi oft þegar menn eru
orðnir óþolinmóðir að ég sé enn
að vinna verkefni sem afi hafi lofað
áður en hann dó 1962. Svo það sé
alltaf hægt að treysta því að verkið
verði unnið, við komum alltaf
að lokum,“ segir hann og hlær en
bætir svo við. „Það er gott og dýrmætt að njóta svona mikils trausts.

Ég finn að fólk vill versla við okkur
og það er óskaplega notalegt. Við
virðumst hafa sýnt að við séum
traustsins verðir. Ég hugsa að ég
hafi komið inn í 80-90 prósent
af húsum í Vestmannaeyjum og
séð um pípulagnirnar í svona 75
prósent allra heimila og fengið alls
konar fyrirspurnir.“ Eftir næstum
fimmtíu ára starfsreynslu er ekki úr
vegi að spyrja Marinó hvort hann
lumi á einhverjum góðum ráðum,
bæði fyrir iðnaðarmenn og þá sem
ætla að breyta eða bæta baðher-

bergið hjá sér. Hann tekur vel í það
enda segir hann jákvæðni mikilvægasta eiginleika iðnaðarmanns.
„Þegar viðskiptavinur biður mann
að leysa verkefni verður maður að
reyna að leysa það á sem bestan
hátt. Ef þú dregur úr kúnnanum
hefur þú minna að gera. Ef kúnninn kemur til þín og segir að eitthvað sé vesen þá segir þú að það sé
ekkert vesen, það sé hægt að finna
lausnir við flestu.“ Hann tekur eftir
því að fólk leggur orðið meira í
baðherbergin hjá sér en áður var.
„Iðnaðarmenn verða að fylgjast
vel með og taka upp allar nýjungar
sem koma, vera á tánum og fylgjast
með.“ Aðspurður um ráðleggingar til fólks sem hefur áhuga á að
breyta baðherberginu hjá sér segir
Marinó: „Það borgar sig alltaf að
liggja yfir undirbúningnum og vera
ekki að draga úr fólki heldur reyna
að finna lausnir því það er ómögulegt að leggja í þennan kostnað
og fyrirhöfn og sitja svo uppi
með baðherbergi sem þú ert ekki
ánægður með. Iðnaðarmaðurinn á
að vera leiðbeinandinn og segja til
og hjálpa fólki.“
Marinó segir einnig að starfsandi skipti miklu máli hjá fyrirtæki
sem hefur starfað svona lengi. „Við
erum oft í stórum verkefnum og

þegar margir eru að vinna saman
á sama stað þá hrífast allir með og
vilja standa sig ef yfirmaðurinn eða
eigandinn er viljugur sjálfur. Gott
starfsfólk er númer eitt, tvö og þrjú
og hef ég verið mjög heppinn með
starfsfólk hjá mér alla tíð.“ Og að
lokum minnist hann á markmiðasetningu sem mikilvægan þátt í því
að halda fyrirtæki gangandi í svona
langan tíma. „Það er alltaf betra að
hafa markmið. Ef þú ert með markmið þá gengur alltaf miklu betur,
þá veistu hvert þú ert að fara. Og
markmiðið í dag er að gera alltaf
betur á morgun en var gert í dag.
Og ég er enn að, þó að ég sé farinn
að eldast og stundum skammaður
fyrir að vinna of mikið. Þar kemur
sér vel að eiga þolinmóða eiginkonu.“
Hjá Miðstöðinni starfa hátt í
tuttugu starfsmenn og fyrirtækið
hefur næg verkefni í Eyjum. Miðstöðin er líka umboðsaðili fyrir
fyrirtæki eins og Tengi, Álfaborg
og Málningu svo eitthvað sé nefnt.
Marinó bætir einnig við að til þess
að svona stórt fyrirtæki gangi vel
sé nauðsynlegt að mikið traust
ríki á milli birgja og umboðsaðila.
Fleiri upplýsingar um vöruúrval
og þjónustu má nálgast á midstodin.is
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Spegill spegill herm þú mér

E
Burt með
kúkalyktina!

itt af því mikilvægasta á
hverju baðherbergi er spegillinn. Baðherbergið hefur
verið kallað það rými í húsinu þar
sem líkaminn er endurnýjaður,
rannsakaður og ræktaður og þar
sem fágætan frið er að finna til að
kanna sjálfið og styrkja sjálfsmyndina. Sumum finnst þetta
kannski aðeins of háfleyg lýsing
en það er samt rétt að baðherbergið er það herbergi í húsinu
þar sem við erum oftast nakin,
stundum mesta sjálfskoðun (á
ytra borðinu að minnsta kosti),

breytum okkur úr heimapersónu
í vinnu- eða veislueinstakling og
sinnum okkar persónulegustu
líkamlegu þörfum sem margir
deila ekki einu sinn með maka
sínum. Hlutverk spegilsins á
baðherberginu er þannig talið
vera brú frá okkar eigin heimi
yfir í heiminn sem við deilum
með öðrum, við minnum okkur
jafnvel á að við séum manneskjur
með því að líta í spegilinn eftir að
hafa verið ein með sjálfum okkur
í mesta einkarými sem nútíminn
býður upp á.

HÁGÆÐA DANSKAR

K

lósett eru prívatstaðir þar
sem fólk gerir prívathluti.
Oft illa þefjandi og neyðarlega fyrir næsta mann sem á
þangað erindi. En hvað er til ráða
til að halda sæmilegu andliti eftir
slíkar misgjörðir?
Eldspýturáðið þykir afsannað
að dugi; að kveikja í eldspýtu og
sturta henni rjúkandi niður í klósettið á eftir sökudólgnum.
Kalli ástandið á líftryggingu er
ráð að skella sér „alveg óvænt“ í
hreingerningu á vaski og klósetti
til að fá frískandi hreingerningailm í loftið.
Annað þjóðráð er að kreista
vellyktandi sjampó eða sápu í
baðvaskinn, skrúfa frá vatninu
og fylla vaskinn af freyðandi
sápuilmi. Það dregur úr kúkalykt
á óheppilegum stundum og skilur
eftir sig ljúfan baðilm.

BAÐHERBERGIS-

INNRÉTTINGAR

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM,
KLÆÐNINGUM OG EININGUM

Vissir þú að …

ÞITT ER VALIÐ

● mannskepnan fer árlega að

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

STYRKUR - ENDING - GÆÐI

KREATIV

meðaltali 2.500 sinnum á klósettið, eða 6 til 8 sinnum á dag?
Sé miðað við meðalævi Vesturlandabúa verja þeir þremur
árum á klóinu.
● 80 prósent fólks tekur farsímann
með sér á klósettið til að skoða
netið, versla eða senda sms?
● níu milljón farsímar enda ofan í
klósetti ár hvert?
● fjórir af hverjum tíu brjóta klósettpappírinn saman en hinir
sex krumpa hann saman til
skeiningar?
● í Bandaríkjunum dygði klósettpappírsnotkun landsmanna
vegalengdina til sólar og alla leið
til baka?
● konur hata mest þegar karlar
skilja setuna eftir uppi en snyrtivörusmit í handklæðum fer mest
í taugarnar á körlum?
● einn af hverjum fimm fer í fýlu
ef teygja þarf sig í klósettpappír
neðan til í stað ofan til á rúllunni?
● sjö af hverjum tíu gestum snuðra
í skápum, skúffum og hillum
þegar þeir fara á klósett annarra?

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Opið:
Mán. - fim. kl. 09-18
Föstud. kl. 09-17
Lokað á laugardögum í sumar
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STOFNAÐ 2000

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

VW Passat Highline Eco Árgerð
4/2012 Ekinn 113 Þkm Bensín/
Metan Sjálfskiptur. Verð 2.590.000.
Tilboð 1.990.000.- Stgr Rnr.103967.

BMW 520 d xdrive m teck 4x4.
Árgerð 2016, ekinn 4 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.Vel búinn Verð
7.990.000. Rnr.270346. Tilboðsverð
6.990.000.-

Toyota Land Cruiser 120 GX 33”.
Árgerð 2004, ekinn 278 Þkm Dísel
Sjálfskiptur Verð 1.890.000. Tilboð
1.640.000.- Stgr Möguleiki á 100%
láni Rnr.110654.

GEFÐU
HÆNU

KRÓKUR

gjofsemgefur.is

Skoda Octavia Ambiente. Árgerð
4/2005 Ekinn 178 Þkm Dísel
Sjálfskiptur. Verð 990.000. Tilboð
690.000.- Stgr Möguleiki á 100% láni
Rnr.110306.

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

HYUNDAI Santa fe iii 2200 style
. Árgerð 2015, ekinn 23 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ
5.190.000.Ásett verð 5.590.000
Rnr.115948.

BMW 3 330e m- tech. Árgerð 2016,
ekinn 5 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 8
gírar. Verð 5.990.000. Rnr.250617.

COMBI CAMP Venezia . Árgerð 2006,
Fortjald, rennilásar beggja vegna
fyrir aukatjald, eldhús, geymslubox
á beisli TILBOÐ 590.000. Rnr.330722.

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.
Sími: 577 3777
www.bill.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Við erum

sala

9O7 2OO3

CAMP LET Apollo lux. Árgerð
2006, á staðnum . Verð 640.000.
Rnr.260366. 100% fjármögnun í
boði.

Netbifreiðasalan
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4400
netbifreidasalan.is

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Skoda Octavia. Árgerð 8/2006 Ekinn
aðeins 133 Þkm Bensín Sjálfskiptur
Verð 850.000. Tilboð 599.000.- Stgr
Möguleiki á 100% láni Rnr.110647.

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð
2015, ekinn 76 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ
3.150.000.Ásett verð 3.650.000
Rnr.212249

Félag

fasteigna

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is

Fjórhjól
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Hjólbarðar

Bókhald

Hreingerningar

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Málarar

Húsnæði

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Nudd

Húsnæði óskast
NUDD

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.

Spádómar
NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er
á facebook

Þjónusta

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Garðyrkja

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Óskast keypt

SKILVÍSI, REGLUSEMI,
MEÐMÆLI

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
Selt

58 ára karlmaður óskar eftir 2ja
herb. íbúð til leigu. Uppl. S. 782
1877.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Til bygginga

Til sölu

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

RÁÐNINGAR

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

Atvinna

Uppl. í síma 863 4291

SPÁSÍMINN 908 5666

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

Geymsluhúsnæði

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

K
Hönnun

Viðskiptatækifæri

VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

Save the Children á Íslandi

HÖNNUN

Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta ehf.

TIL SÖLU:

Til sölu ísbúð / ísgerð með eigin
framleiðslu og mikinn tækjakost.
Miklir möguleikar fyrir duglega
aðila. Skoða öll skipti.
Uppl. í síma 895-7737

intellecta.is
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Styrkir

Styrkir VIRK
Viltu bætast við í hópi
hressra starfsmanna?
Ég er 47 ára langveik lífsglöð kona með hreyfihömlun sem óskar
eftir persónulegum aðstoðamanni. Það er um að ræða dagvaktir
frá klukkan 10 til 17, en stundum til 22 þegar þess þarf. Þannig þarf
vinnutíminn að geta verið sveigjanlegur. Ég myndi vilja ráða manneskju sem væri til í að taka næturvakt ef á þyrfti að halda. Viðkomandi þarf helst að geta byrjað í Ágúst, áður en skólinn byrjar.
Ég er gift og móðir 6 ára drengs. Mér finnst gaman að hitta góða
vini, lesa bækur, ferðast og fara út með hundinn okkar og þjálfa
hann. Lifi lífinu lifandi. Ég er í fríi frá námi en stefni á áframhaldandi
þroskaþjálfanám næsta haust.
Ég er mikið heyrnarskert (en er mjög góð að lesa varir) og talhömluð svo að það tekur folk stundum smá tíma að læra að skilja
mig. Ég nota líka táknmál en það er ekki skilyrði.
Starfið felur í sér aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs. Unnið er
eftir hugmyndafræði um notendastýrða persónulega aðstoð, sjá
nánar á www.npa.is. Bæði kynin koma til greina.
Fyrir mér er NPA lífið. Ég get ekki verið án þess.

Virk Starfsendurhæfingarsjóður auglýsir eftir umsóknum um
styrki sem veittir eru til virkniúrræða, rannsóknarverkefna og
uppbyggingar- og þróunarverkefna.
Framkvæmdastjórn VIRK úthlutar styrkjunum tvisvar á ári
og þurfa umsóknir um styrkina að hafa borist sjóðnum fyrir
15. janúar eða 15. ágúst ár hvert.
Ákvarðanir um styrkveitingar eru teknar í framhaldinu af framkvæmdastjórn VIRK, í mars og október, að fenginni umsögn frá
sérfræðingum VIRK.
Sérstaklega verður horft til virkniúrræða miðuðum að ungu
fólki og til rannsóknar- og þróunarverkefna tengdu ungu fólki
í styrkveitingum VIRK árið 2017.
Nánari upplýsingar, stefnur og reglur varðandi umsóknir á
styrkjum til VIRK og umsóknareyðublöð má finna á www.virk.is

Ertu að leita
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
Sími: 552-1600

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017.

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun. Íslenskukunnátta er algjört skilyrði því ég
þarf aðstoð við að skrifa íslensku.
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði.
Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti til Ásdísar
Jennu: asdisjenna@npa.is eða í síma s: 8968911 og s: 5611659 (aðstoðarfólk mitt svarar í símann) eða s. 7736865 (Guðríður Anna aðstoðarverkstjórnandi). Svo má líka senda mér skilaboð á Facebook,
Ásdís J Ástud Ástráðsdóttir.

Sérfræðingar í
ráðningum

Vinsælasta
útvarpsappið
9 útvarpsstöðvar • fréttir • hljóðbrot •
upplýsingar um flytjendur og margt fleira

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru
lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur
gagnagrunnur og gott tengslanet.
Við bjóðum uppá:
• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

