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Work & Play – 
Hönnunarkvöld
Húsgagnaverslunin Hirzlan verður með opið hús á morgun frá kl. 17 þar 
sem sérfræðingar munu kynna fyrir gestum ýmsar frábærar lausnir fyrir 
skrifstofuna. boðið verður upp á veitingar og happdrætti.  ➛2

Hirzlan býður upp á  fjölbreytt úrval skrifstofuhúsgagna, jafnt skrifborð sem stóla og annað sem þarf til að gera skrifstofuna sem glæsilegasta.

365.is



Halldór Ingi Stefánsson, sölu-
stjóri hjá Hirzlunni, segir 
að nýlega hafi húsnæði 

Hirzlunnar fengið andlitslyftingu. 
„Við ætlum að vera með opið 
hús á morgun og bjóða gestum 
að kynna sér ýmsar lausnir fyrir 
skrifstofuna. Þemað er „Work and 
Play“. Við bjóðum arkitektum og 
hönnuðum til okkar og kynnum 
alla þá frábæru möguleika sem 
eru í boði fyrir skrifstofuna.

Meðal annarra verða fulltrúar 
frá Wagner og Nowy Styl á staðn-
um og kynna hvaða nýjungar þeir 
eru með í boði. Einnig verður 
kírópraktor frá Kírópraktor-
stofu Íslands á staðnum og gefur 
ráðleggingar um val á skrifborðs-
stólum og E&E gólfefni kynna 
sínar vörur. Við verðum sömu-
leiðis með glæsilegt happdrætti 
þar sem tveir heppnir gestir geta 
unnið ferð í innblástursal Nowy 
Styl í Kraká. Auk þess ætlum við 
að gefa tveimur öðrum gestum 
Sitness 6 heilsukoll. Veitingar 
verða í boði og ýmsir sérfræðingar 
verða á staðnum og kynna lausnir 
sínar,“ segir Halldór Ingi.

Framsækið fyrirtæki
Húsgagnaverslunin Hirzlan hefur 
verið starfrækt frá árinu 1993 og 
hefur nú síðustu misseri gengið 
í gegnum algera endurnýjun 
lífdaga. „Við höfum lagt áherslu 
og metnað í því að veita heildar-
lausnir fyrir skrifstofuna hvort 
sem viðskiptin eru stór eða smá. 
„Sumir vilja breyta og bæta smám 
saman á meðan aðrir skipta út 
öllu til að endurnýja eða eru að 
opna nýja skrifstofu. Við veitum 
persónulega ráðgjöf fyrir hvern og 
einn og bjóðum sanngjörn verð,“ 
segir Halldór Ingi og bætir við: 
„Lykilatriðið er að notandinn sé 
ánægður, það er starfsfólkið sem 
notar húsgögnin. Það má alltaf 
bæta við húsgögnum eftir því sem 
þarfir aukast. Við bjóðum ávallt 
sömu grunnhúsgögnin þannig að 
það er einfalt að bæta við í sömu 
línu þótt árin líði,“ segir hann. 
„Hirzlan leggur mikla áherslu 
á gæðahúsgögn þar sem fallegt 
útlit og vandaður frágangur fara 
saman.

Við erum í mjög góðu sam-
bandi við framleiðendur og getum 
í staðinn boðið hagstæð verð á 
húsgögnunum. Hirzlan er 
með vörur frá eftirfarandi 
fyrirtækjum.

Wagner er frábært þýskt 
fyrirtæki sem framleiðir 
meðal annars skrifborðs-
stóla sem eru með hinni 
frábæru 360°Dondola 
veltitækni, en hún stuðlar 
að betri bakheilsu. Hafa 
rannsóknir sannað gagnsemi 
þessarar tækni. Þessir stólar 
hljóta lof kírópraktora og 
sjúkraþjálfara.

Nowy Styl er nýr 
framleiðandi hjá 
Hirzlunni síðan í vor. 
Þetta er eitt stærsta fyrir-
tæki í Evrópu á sviði stóla 
og húsgagnaframleiðslu. 
Nowy Styl valdi Hirzluna 
sem umboðsmann sinn 
á Íslandi og sjá þeir mörg 
tækifæri fyrir Íslendinga 
til að kaupa hágæða skrif-
stofuhúsgögn á samkeppnishæfu 
verði. Með tilkomu Nowy Styl til 
Hirzlunnar er hægt að segja að 
allar dyr að heildstæðum lausnum 
hafi opnast. Nowy Styl framleiðir 
stóla fyrir öll tilefni, skrif-
stofuhúsgögn, sófa, 
bíósæti og sæti fyrir 
íþróttaleikvanga, 
svo eitthvað sé 
nefnt.

Tvilum og Topstar eru partur 
af grunnhugmynd Hirzlunnar 

og hafa fylgt fyrirtækinu í 
áratugi. Tvilum framleiðir 
vörur sínar í Danmörku og 

frá þeim getur Hirzlan selt t.a.m. 
rafmagnsborð á aðeins 56.000 

krónur. Topstar er þekktur fram-
leiðandi frá Þýskalandi.

Hirzlan er til húsa að Síðu-
múla 37 og er opin mánudaga 

til fimmtudaga frá 9 til 18, 
föstudaga frá 9 til 17 og laugar-
daga frá 12 til 16.

Fyrir viðskiptavini sem leita 
eftir ráðgjöf er gott að hringja 
í síma 564 5040 eða einfald-
lega senda tölvupóst á hirzlan@
hirzlan.is. Starfsmenn Hirzlunnar 

heimsækja þá fyrirtækið og 
veita ráðgjöf um mótun og 

uppsetningu skrifstofunn-
ar. Hirzlan er einnig með 
Facebook-síðu þar sem 

ýmsar upplýsingar eru 
settar inn fyrir viðskiptavini.

Á morgun verða sérfræðingar í versluninni og aðstoða með rétt val á skrifborðsstólum og öðrum húsgögnum. 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

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 

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

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 

Framhald af forsíðu ➛

Hirzlan er í Síðumúla 37. MYNDIR/EYÞÓR

Nútímaleg skrifstofa með öllum þægindum. 

Stefán Axel Stefánsson og Lilja Björg Guðmundsdóttir, starfsmenn Hirzlunnar.

Hljóðstóll. Kíktu við til að fá að vita meira. 
Áríðandi er 

að skrifborðsstólar 
séu þægilegir. 
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Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ToyoTa Corolla úTsala
Nýr 2017 Active Diesel. Álfelgur. 
Bakkmyndavél. Leiðsögubúnaður 
ofl lúxus. Á aðeins 2.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

RENAULT MASTER DCI 125 L2 H2 
nýskr. 01/2015, ekinn 46 Þ.km, 
dísel (125 hö), 6 gíra. Tilboðsverð 
2.750.000 + vsk. Raðnr. 256939 á 
BILO.is

FORD TRANSIT 350 TREND L2, 
nýr og ókeyrður dísel, 6 gíra. Verð 
4.290.000 + vsk. Eigum einnig L3 
4wd bíl. Raðnr. 230591 og 230593 
á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Hópferðabílar

65 manna rúTur. líTið 
eknar.

Tvær Neoplan Transliner (Benz) 
rútur 1996 með klósetti ek.495þ.
Tilboðsverð 2.190þ.stk. Uppl. í s. 
820-5181

 Hjólbarðar

nýju sailun dekkin á 
frábæru verði.

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

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
Fax: 5351305 - verslun@verslun.is
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Sýningarsalur við Dragháls

Brettatjakkur39.900.-
                        kr án/vsk

Lyfitgeta: 2000 kg.
Gaffallengd: 1150 mm.
Þyngd: 70 kg

Sterkur og 
endingargóður 
með hillu. 
Heitzinkað stál

27.900.-
                   án/vsk

aðeins kr.

Hæð: 
420 mm 
Br:  (ummál) 
445 mm

7.900.-
  kr án/vsk

Hjólahnallur

Filmupökkunarvél:
Filmustærð: 30 - 50 cm rúllur

LaCopine.
Filmupökkunarvélin:
Hentar fyrir kjötbúðina - 
veitingastaðinn  - ,,Takeaway’’ - 
ostaborðið - ávaxta- og 
grænmetispökkunina.
Teflon húðaður hitahnífur
Teflon húðuð hitaplata

Áfyllingarvagn29.900.-
               kr án/vsk

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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

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

 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
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

sá síMaspá í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

spásíMinn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagnir og 
dyrasíMakerfi s. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

raflagnir, dyrasíMar. s. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

kaupuM gull - JÓn & 
Óskar

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

 Til bygginga

harðViður til 
húsabygginga. sJá nánar 

á: Vidur.is
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. Lokað frá 12. nóvember - 5. 
desember.

Heimilið

 Barnavörur

Vagnstykki + kerrustykki 
+ skiptitaska

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

iCelandiC & english f. 
foreigners - enska: l, ll, 

llll 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENGLISH 
f. Adults/ ENSKA f. Fullorðna. 
NORWEGIAN/NORSKA. Start/Byrja: 
27/11 - 2018: 8/1, 5/2, 5/3. 2/4, 
30/4. 28/5, 25/6: 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2 - 5 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds: www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - Fulloðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

til leigu nýlegt 133 - 
1.000 fM atVinnuhúsnæði 

í reykJaVík
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Húsnæði óskast
Óska eftir íbúðum fyrir erlenda 
starfsmenn á höfuðborgarsv.. Uppl. 
í s: 895 2220

 Geymsluhúsnæði

geyMslur.is 
 síMi 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

www.geyMslaeitt.is 
 fyrsti Mánuður frír

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

Hönnun

K
HÖNNUN

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

Tilkynningar

Fasteignir

Lúxus 200 fm hús í flottu hverfi nálægt Pattaya ströndinni  
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum  
hjónarúmum, fataskápum, flatskjá sjónvörpum, loftkælingu ofl. 

4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.   
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum  
og tólum. 
 
Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.   
Stór og mikil stofa með stórum flatskjá, hljómflutningskerfi, 
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum. 

Góður bíll, sem nýr getur fylgt með. 

Stutt í 20 frábæra golfvelli.  7 mín. akstur í flotta báta  
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu  
íþróttahöll Asíu.
 
Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.   
Sundlaugar í næsta nágrenni.  Frábært veðurfar allt árið.
 
Gott og gestrisið fólk.  Hagstætt verðlag og fullkomin  
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.
 
Skipti möguleg á góðri fasteign á höfuðborgarsvæðinu,  
jörð eða sumarhúsi.
 
Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.   
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar ásamt  
nafni og símanúmeri á netfangið josakco@gmail.com

THAILAND HEILLAR !

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Jarðgerð á Reyðarfirði, Fjarðabyggð 

· Skólphreinsivirki við Hótel Reynihlíð, Skútustaða-
hreppi 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  21. desember 
2017. 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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