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Hirzlan býður 
þægilega heilsustóla
Verslunin Hirzlan leggur áherslu á vönduð og góð skrifstofuhúsgögn. Boðið 
er upp á heilsuskrifborðsstóla frá Wagner sem eru með hinni einstæðu 
360°Dondola veltitækni. Þeir hafa hlotið mikið lof kírópraktora, sjúkraþjálfara 
og iðjuþjálfara. Stólarnir fást á 30% afslætti út þennan mánuð. ➛2

Halldór ingi  Stefánsson sölustjóri tekur á móti viðskiptavinum Hirzlunnar með bros á vör. MynD/EyÞÓr

Söluhæsta 
meltingarvaran í 
Bandaríkjunum
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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 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@365.is, s. 512 5368 | Sigríður Inga 
Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 |  
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@365.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelms-
son, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, 
s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@365.is, s. 512 5095,

Wagner Dondola stólarnir eru til í nokkrum útfærslum.

Í Hirzlunni í Síðumúla er margt sniðugt fyrir hvers kyns atvinnustarfsemi. 

Wagner heilsustólar eru viðurkenndir af sjúkraþjálfurum og fleiri fagaðilum.

Það lífgar upp á vinnuumhverfið að hafa liti í húsgögnum. Hirzlan sérhæfir sig í öllu sem þarf fyrir skrifstofuna. 

Falleg skrifstofa með öllum þægindum. 

Leifur Aðalsteinsson, fram
kvæmdastjóri Hirzlunnar, 
segir að skrifborðsstólarnir 

frá Wagner séu einstaklega góðir 
og þægilegir. Þeir eru sérhannaðir 
til að fólki líði vel í baki og öxlum 
í vinnunni. „Það sem skiptir öllu 
máli fyrir fólk í dag er að hafa 
Dondola tækni í stólunum 
sínum. Dondola þýðir að að 
fólk fær hreyfingu á hrygg
súluna og blóðrásina. 
Hreyfingin miðar að því 
að létta álag á bakið og 
styrkja það.

Wagner stólarnir eru 
þýskir og framleiðendur 
fullyrða að 56% af þeim 
sem þjást af bak
verkjum vegna 
kyrrsetu fái bata ef 
þeir nýta sér Don
dola tæknina. Þetta 
er eins og að fá nudd 
á kroppinn. Tæknin 
er innbyggð í skrifborðs
stólinn og hjálpar þeim 
sem situr í honum að hreyfa 
sig meira. Stóllinn hreyf
ist í allar áttir með 
manni,“ útskýrir 
Leifur.

Nútímaþægindi
Hirzlan hefur selt Wagner Dondola 
stóla frá árinu 2016 og hafa þeir náð 
miklum vinsældum hér á landi. „Ef 
keyptur hefur verið einn stóll fyrir 
starfsmann með bakverk er fljótlega 

farið að bæta við slíkum stólum 
fyrir aðra starfsmenn. Það er mikill 
munur að vinna við svona þægindi. 
Við höfum heyrt frá viðskiptavini 
að stóllinn hafi bjargað lífi hans. Sá 
keypti annan til að hafa heima líka,“ 
segir Leifur.

Til eru tvær útfærslur af Don
dola stólnum. Það eru svokallaðir 

ErgoMedic annars vegar og 
síðan Alu
Medic. Stól

arnir fást síðan 
í nokkrum 
útfærslum 
með eða 

án höfuð
púða. „Það er 

fjöldinn allur 
af stillingum 

á þessum stólum, 
bæði fyrir bak 
og setu. Við 

kennum fólki að 
stilla stólinn og 
nýta hann sem 
best.“

Hirzlan hefur 
verið að taka miklum 
breytingum undanfar

in tvö ár. „Við höfum fært 
okkur nær eingöngu í 

skrifstofuhúsgögn 
sem lagervöru 

að stóru leyti. 
Auk þess erum 

við komin með stóra birgja 
sem geta útvegað nánast hvað 

sem er fyrir skrifstofuna, ráðstefnu
sali, kvikmyndasali, óperuhús, 
kaffihús eða hvað annað. Við erum í 
sambandi við einn stærsta stóla

framleiðanda í Evrópu. Fólk þarf 
því ekki að leita neitt lengra en 
til okkar,“ segir Leifur og bendir á 
heilsukolla sem nefnast Sitness og 
eru svipuðum eiginleikum gæddir 
og Dondola. Þeir hreyfast með 
líkamanum. Stólarnir henta meðal 
annars einstaklega vel fyrir kennara 
eða þá sem vinna við hátt borð og 
vilja tylla sér.

Vaxandi fyrirtæki
Húsgagnaverslunin Hirzlan hefur 
verið starfrækt frá árinu 1993. „Við 
höfum lagt áherslu og metnað í því 
að veita heildarlausnir fyrir skrif
stofuna 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 sann
gjörn verð,“ segir Leifur 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 áherslu á gæðahúsgögn þar 
sem fallegt útlit og vandaður frá
gangur fara saman.“

Hirzlan er til húsa að Síðumúla 37 
og er opið mánudaga til fimmtu
daga frá 9 til 18, föstudaga frá 9 til 17 
og laugardaga frá 1216. Hirzlan er 
einnig með Facebooksíðu þar sem 
ýmsar upplýsingar eru settar inn 
fyrir viðskiptavini.

Framhald af forsíðu ➛
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Einn sá allra flottasti. 
225hp

POLARIS Assault RMK 1100. Árgerð 
2014, ekinn 100 KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
Rnr.223273

BEsta VErÐiÐ
VW Passat GTE Comfort. Árgerð 
2016, ekinn 42 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.590.000. 
Rnr.223226.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

VOLVO V60 d4 summum leður/191 
hö. Árgerð 2017, ekinn 25 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
4.980.000. Rnr.152081.

TOYOTA Aygo h/b x-play touch. 
Árgerð 2017, ekinn 30 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.550.000. Rnr.152094.

TOYOTA Yaris h/b live. Árgerð 2017, 
ekinn 7 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.970.000. Rnr.152116.

M.BENZ Gle 500e4maticv 4m.plug 
in hybrid. Árgerð 2016, ekinn 15 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 gírar. 
Verð 9.860.000. Rnr.289434.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

SSANGYONG Tivoli dlx 4x4 7” skjár 
og bakkmyndavél nýr bíll. Árgerð 
2017 ekinn 1 ÞKM dísel 6 gíra 
sjálfskiptur álfelgur Glæsilegur bíll 
Verð tiboð 3.390.000. Rnr.104955. 
At Örfáir bílar eftir á þessu verði

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

EINN MEÐ ÖLLU CHRYSLER Town 
& Country Limited. 2014, ekinn 
129 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 
3.990.Þ. Rnr.270225.Er a staðnum 
BILAMARKADURINN.IS S:5671800

DISEL JEEP Grand Cherokee 
Limited DISEL . 2014, ekinn 65 
Þ.KM, sjálfskiptur . Verð 6.990.þ 
Rnr.270369.Er a staðnum 
BILAMARKADURINN.IS S:5671800

DISEL.JEEP Wrangler Unlimited 
Sahara 2,8 CRDI. 2015, ekinn 47 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 33” DEKK 
. 20” FELGUR. LEÐUR OFL TILBOÐ 
7.990.Þ. Rnr.270327.Er á staðnum 
BILAMARKADURINN.IS S:5671800

LAND ROVER Range Rover Sport 
HSE. Árgerð 2014, ekinn 53 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur . Verð 
10.690.Þ. Rnr.270234.Er a staðnum 
BILAMARKADURINN.IS S:5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

plUG in hYBriD BEnZ
MERCEDES BENZ C 350 E PLUG IN 
HYBRID AVANTGARDE RAFMAGN/
BENSÍN. NÝSKR 3.2017, Ek:19 Þ.km, 
Sjálfsk.Bakkmyndavél, ofl ofl. Ath 
skipti. Verð 5.850þ. Sjá raðnr 112011 
á Bílagallerí.is

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

VOLVO XC60 D3. Árg.2013,ek.119 
Þ.km, 6 gírar,framhjóladrifin. 
Verð 2.980.000.Rnr.247531. Á 
staðnum.S:562-1717.

nÝr BÍll
 SUZUKI BALENO 
GLX 1.0 BOOSTERJET. 
Árg.2018,bensín,sjálfskiptur,mjög 
vel útbúnir.Okkar verð 2.490.000 
kr. Afsláttur 500.000 kr,miðað við 
verð hjá umboðinu. Rnr.247510,á 
staðnum.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

Einn vinsælasti 
jepplingurinn á Íslandi

KIA SPORTAGE

SJÁLFSKIPTIR - DÍSEL

NÝIR VERÐ KR.
ÞÚS.4.990

Mjög vel útbúnir bílar
NÝ HEILSÁRS-
DEKK FYLGJA19“ álfelgur        Opnanlegt glerþak með rafdrinni gardínu        Íslenskt leiðsöguker        7“ snertiskjár

Bakkmyndavél        Bluetooth        Margt eira...

LÆKKAÐ VERÐ
Ekki borga meira fyrir NÝJAN jeppa

Komið og reynsluakið Allt að 90% lánamöguleiki  - Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða
Búnaður bíla á mynd getur verið frábrugðinn sölubílum - Takmarkað magn  - Bílar í ábyrgð.

Einn vinsælasti
jepplingurinn á Ís

SJÁLFSKIPTIR - 

NÝIR VVVVEERÐ KR.

Mjög vel útbúnir bílar
NÝ HEILSÁRS
DEKK FYLGJAK

-
A19“ álfelgur        Opnanlegt glerþak með rafdrinni gardínu       Íslenskt leiðsöguker        7“ snertiskjár

B kk d él Bl h M  i

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Bílaþjónusta

 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

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

 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.

 Málarar

regNbogalitir ehf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

 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

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

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

Null
Smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 832-1515

 Rafvirkjun

raflagNir, dyraSíMar.  
S. 663 0746.

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

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

 Óskast keypt

kauPuM gull -  
jÓN & ÓSkar

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

 Geymsluhúsnæði

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

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

bakarí / kaffihúS
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7-13 
og annan hvern lau. 8-14. Íslensku 

kunnátta skilyrði og ekki yngri 
enn 20 ára.

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

íbúðahÓtel í 101 
reykjavík

óskar eftir þernum í hlutastarf, 
tilvalið fyrir skólafólk. Umsóknir 

sendist á jobs@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 Reykjavík 
seeks part time housekeepers. 

Please send applications to  
jobs@apartmentk.is

íbúðahÓtel í 101 
reykjavík

óskar eftir starfskrafti í móttöku, 
um er að ræða næturvaktir. 
Góð enskukunnátta og rík 

þjónustulund skilyrði. Umsóknir 
sendist á jobs@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik is looking for a Night 

Receptionist. Fluent english and 
good customer service skills are 

required. Please send applications 
to jobs@apartmentk.is

 Atvinna óskast

vaNtar þig SMiði, 
Múrara, Málara eða 

aðra StarfSMeNN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

SMiðir og aðrir 
verkaMeNN

Höfum og getum útvegað smiði 
og aðra verkamenn sem geta 

hafið störf innan skamms. 

Nánari upplýsingar  
í síma 551 5000 og  

proventus@proventus.is

HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 127 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur.  
Verð 4.990.000,
 Verð nú 3.650.000. 

Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 110 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 til 3 tvöfalt rúm aftast 
sólarsella Verð 5.990.000 
Verð nú 4.650.000. 

Range Rover Vogue 
diesel 3.6 vél, 
ekinn 205 þ. km, 
sjálfskiptur, bíllinn er 
nánast með öllu. 
Verð 3.990.000 
Verð nú 3.490.000 

Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 131 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 
 Verð nú 3.650.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011, ekinn 145 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.590.000 
Verð nú 4.750.000. 

Dacia Dokker 1.5 
diesel árg 2016, 
ekinn 28 þ. km, 5 gíra, 
svefnpláss fyrir 2, sólar-
sella og öndun á topp, 
klár í notkun.  
Verð 1.990.000.- 

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010, ekinn 124 þ. 
km, 6 gíra, á tvöföldum 
að aftan, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.990.000 
Verð nú 4.250.000. 

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2008, ekinn 117 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 4.990.000 
Verð nú 3.650.000. 

Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 131 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur Verð 4.990.000 
Verð nú 2.200.000.  
Bíllinn er bílaður lík-
legast með ónýta vél. 

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

SELDUR
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