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Hallveig Rúnarsdóttir 
óperusöngkona hefur 
gaman af því að klæða 
sig upp á enda þarf hún 
starfs síns vegna oft 
að vera uppstríluð og 
þá koma nýju, gylltu 
glimmer hælaskórnir  
að góðum notum.    ➛4
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Appelsínuguli bomber-jakkinn er uppáhaldsflík Steina hjá Steini Design. ,,Buxurnar eru partur af nýrri línu sem er í vinnslu. Bolinn keypti ég af hönnuði í Lett-
landi en á honum er mynd af Karli Lagerfeld sem er í uppáhaldi hjá mér. MYND/ANTON BRINK

Nýtur lífsins  
á hverjum 

degi
Steini hjá Steini Design vinnur 
mikið með ull og ullarblöndur 
enda þykir honum allt of kalt hér 
á landi. Hann lítur upp til Karls 
Lagerfeld sem hann segir vera 
langmesta töffarann. ➛2

SMÁRALIND

NEW COLLECTION

RED VIBES

 

Fallegt, fágað og töff!

Verð: 14.990 kr.



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@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi:
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 
| Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5439 ,

Páll unisex peysan og Björn unisex buxurnar eru úr 100% íslenskri ull.
Frosti unisex hettupeysan er úr  100% 
íslenskri ull og fæst í þremur litum. 

Hér klæðist 
Steini nýjustu 
hönnun sinni 
sem er síð 
unisex kápa 
með hettu. 
Kápan er úr ekta 
geitaskinni, er 
fóðruð að innan 
og hentar því 
vel allan ársins 
hring. 

Ullarvestið Sigríður er úr 100% 
íslenskri ull og fæst í þremur litum.

Steini í camo-peysu og -buxum sem hann hannaði úr blöndu af ull og akrýl.

Fatastíll Aðalsteins Sigvalda-
sonar, sem er betur þekktur 
sem Steini í Steini Design, er að 

hans sögn mjög fjölbreyttur og fer í 
allar áttir. Dagsdaglega segist hann 
klæðast einfaldlega þeim fötum 
sem honum líður best í hverju 
sinni. „Það getur verið allt frá því 
að klæðast bleiserjakka, skyrtu 
og gallabuxum, niður í jogging-
gallann og allt þar á milli. Ég klæði 
mig rosalega mikið eftir skapi og 
stundum er hægt að sjá á litavalinu 
hvað ég var hress þegar ég vaknaði 
þann morguninn. Um leið má 
stundum sjá hvað ég átti alls ekki 
góðan morgun og fór snarvitlaust 
fram úr rúminu og útgangurinn er 
þá eftir því.“

Byrjaði með afmæli
Segja má að ferill hans sem fata-
hönnuðar hafi byrjað þegar hann 
hélt upp á 25 ára afmæli sitt fyrir 
nokkrum árum. Hann vildi hanna 
eigin föt fyrir kvöldið og saumaði 
þau að mestu leyti sjálfur með 
aðstoð frá móður sinni. Hann segist 
hafa gert tilraun til að læra til bak-hafa gert tilraun til að læra til bak-hafa gert tilraun til að læra til bak
ara og seinna til málara en ekki hafa 
fundið sig þar. Það var ekki fyrr en 
hann hóf störf í fataverslun sem 
augu hans opnuðust að eigin sögn 
en hann starfaði hjá Cintamani í 
tíu ár og kom víða við á þeim tíma. 
„Undir lokin sá ég um útlit glugga 
og ímynd fimm verslana fyrir-
tækisins ásamt því að starfa með 
öðrum verslunarstjórum að ýmsum 
breytingum innan verslana og með 
hönnunarteymi og markaðsdeild í 
myndatökum og öðru slíku.“

Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Yfirmönnum leist vel á
Meðan Steini starfaði hjá 
Cintamani sótti hann námskeið 
í sniðsaumi og sniðbreytingum 
og eftir það varð ekki aftur snúið. 
„Í kjölfarið hóf ég að hanna 
og leika mér við að búa til alls 
konar fatnað, þó aðallega fyrir 
sjálfan mig. Á sama tíma var 
Cintamani einnig í tilraunastarf-Cintamani einnig í tilraunastarf-Cintamani einnig í tilraunastarf
semi á fatnaði úr ull. Ég ákvað að 
prufa líka og sú hönnun endaði 
á borðum yfirhönnuðar fyrir-
tækisins og eigenda þess sem 
leist vel á. Í framhaldinu var mér 
boðið að starfa að hluta til með 
hönnunardeild Cintamani og sjá 
um hönnun á nýrri ullarlínu fyrir 
fyrirtækið. Því má segja að fyrsta 
hönnun mín hafi verið undir 
merkjum Cintamani sem var 
mjög skemmtilegt og krefjandi 
fyrir mig.“

Hefur eigin hönnun
Undir lok árs 2015 ákvað hann að 
einbeita sér að eigin hönnun og 
hætti í fullu starfi hjá Cintamani. 
„Hjá Steini Design hef ég að mestu 
leyti unnið með ull og ullarblöndur. 
Ástæðan er sú að hér á landi er alltaf 
kalt og því nauðsynlegt að klæða sig 
vel. Mig langaði því að koma ullinni 
svolítið inn í þennan „streetwear“ 
stíl og blanda henni meira saman 
við hversdagsfatnað eins og galla-
buxur og fleiri vörur. Innblásturinn 
kemur bara héðan og þaðan. Ég 
skoða til dæmis mjög mikið tísku-
myndbönd á netinu og svo sit ég 
mikið í miðbænum og horfi á fólk
og virði fyrir mér klæðaburð þess.“

Markaður um helgina
Í ár segist Steini ætla að bjóða upp 
á eitthvað alveg nýtt en hann hefur 
um tíma verið að vinna með prufur 
á bómullarfatnaði. „Þessar vörur 
hafa verið í vinnslu lengi enda tekur 
svolítinn tíma að keyra þetta í gang 
og blanda öllu saman í flotta götu-

tísku. Ég stefni því að því að klára 
þetta verkefni í ár.“

Næstu helgi heldur hann „pop-
up“ markað í versluninni Akk-up“ markað í versluninni Akk-up“ markað í versluninni Akk
úrat sem er til húsa í Aðalstræti 2 í 
Reykjavík. „Ég lofa frábæru verði og 
flottri stemningu. Fatnaður minn 
verður einnig til sölu í nýrri verslun 
Kraums sem verður opnuð á næst-Kraums sem verður opnuð á næst-Kraums sem verður opnuð á næst
unni en svo má bara alltaf hafa 
samband beint við mig og fylgja 
mér eftir á Facebook og Instagram 
(@ steinidesign). Vonandi kemst 
ég út fyrir landsteinana með 
hönnunina mína í framtíðinni en 
það er ekkert stress í gangi, ég tek 
bara einn dag í einu og nýt lífsins í 
leiðinni.“

Áttu þér tískufyrirmynd? Mér 
hefur alltaf þótt Karl Lagerfeld vera 
langmesti töffarinn!

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast? Áður var ég mun litríkari og 
oftast í bleiser og gallabuxum. Nú 
eru pokabuxur og jogginggallar í 
mestu uppáhaldi.

Áttu þér eina uppáhaldsflík? Það 

er bomber-jakki sem ég keypti fyrir 
nokkru síðan. Systir mín var alltaf í 
svona jakka og ég var búinn að leita 
lengi. Raunar beið ég eftir því að 
þeir kæmu aftur í tísku en þeir eru 
vinsælir í dag.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar ennþá? Það eru gallabuxur 
sem eru svo rifnar og tættar að þær 
eru alveg komnar á síðasta séns 
sökum aldurs. Samt elska ég þær 
alltaf.

Bestu og verstu fatakaup? Bestu 
eru leðurjakki sem ég keypti í 
AllSaints á sínum tíma en hann var 
mökkdýr fyrir um 15 árum. Ég hef 
oft ætlað að losa mig við hann en 
byrja alltaf að nota hann aftur og 
aftur enda er hann alltaf eins og nýr.

Verstu kaupin eru hins vegar 
bolur með fallegu munstri. Hann 
var úr gerviefni svo lyktin var alveg 
ógeðsleg ef maður svitnaði.

Notar þú einhverja fylgihluti? Ég 
nota oft fylgihluti, þá helst trefla og 
derhúfur auk þess sem ég ber oft 
hringa og hálsmen.

Framhald af forsíðu ➛

Nýjar vörur í hverri viku

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is
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Áttu tískufyrirmynd? Ég 
hermi svo sem ekki eftir 
þeim dagsdaglega, en Mari-

lyn Monroe, Sophia Lauren og 
Audrey Hepburn eru leikkonur 
sem ég dáist að stílnum hjá.

Hvernig föt kaupir þú oftast? 
Það er allur gangur á því, ég á 
frekar erfitt með að finna föt sem 
ég fíla. Það eru þó mest kjólar og 
síðar peysur sem ég geng í.

Hvar kaupir þú föt? Ég versla í 
nokkrum búðum hér heima, en 
reyni að kaupa uppáhaldsmerkið 
mitt, Masai, þegar ég er í Kaup-
mannahöfn. Svo er ég farin að 
panta mér meira að utan.

Finnst þér skemmtilegt að 
kaupa föt? Ef ég er í réttri stemn-
ingu, þá er það gaman. Ég þarf 
helst að vera ein, hafa nógan tíma 
og vera á rólegum tíma í búðinni.

Finnst þér gaman að klæða þig 
upp á eða vera í skemmtilegum 
fötum? Ég er svo heppin að þurfa 
vegna vinnu oft að vera uppstríl-
uð, ég á til dæmis fleiri galakjóla 
en 99% kvenkyns. Það er alltaf 
gaman að vera fín.

Hver er uppáhaldsflíkin þín? 
Uppáhaldsflíkurnar mínar eru 
tvær þessa dagana, nýjasti gala-
kjóllinn minn sem ég pantaði 
af netinu og hélt að ég yrði að 
láta laga, en svo var hann eins og 
klæðskerasaumaður þegar hann 
kom. Svo keypti ég mér minn 
fyrsta samfesting um daginn og 
ég tími varla að fara úr honum, 
hann er svo klæðilegur og þar 
fyrir utan rosalega þægilegur!

Hvenær kaupirðu föt? Ég er 
farin að versla meira á netinu, 
en það getur verið svolítið 
happa-glappa. Ég hef þó verið 
fremur heppin hingað til. Ég 
versla stundum erlendis ef ég hef 
tíma, en oftast tími ég ekki tíma 
mínum í erlendum borgum í 
búða ráp. Ég fylgist með útsölun-
um í uppáhaldsbúðunum mínum 
hérlendis eins og ég get.

Hvaða litum ertu oftast í? Eins 
og hálf þjóðin er ég langoftast í 
svörtu, því þó mér finnist mjög 
gaman að vera í litum þá syng ég 
mikið í jarðarförum, sem verður 
til þess að svört föt rata oftast í 
körfuna hjá mér. Ég er samt alltaf 
að reyna að breyta því!

Ertu veik fyrir aukahlutum, 
töskum, skóm, skartgripum? Ég 
elska skó og á of mikið af þeim. 
Ég er mjög hrifin af skartinu frá 
Aurum í Bankastræti og á töluvert 
af skartgripum þaðan. Fallegasti 
skartgripurinn minn er samt 
trúlofunarhringurinn minn sem 
maðurinn minn keypti handa 
mér í Nepal.

Hvað kaupirðu þó þú eigir nóg 
af því? Svarta kjóla! Ef ég rekst á 
svartan kjól sem fer mér vel og 
er ekki of dýr, þá kaupi ég hann 
oftast. Þeir nýtast allir á end-
anum. 

Áttu uppáhaldsskó? Ætli gylltu 
hælaskórnir sem ég keypti um 
daginn séu ekki uppáhalds-
skórnir mínir.

Einhver skemmtileg saga sem 
tengist fatakaupum? Ég keypti 

gylltu skóna þegar ég skaust í 
skó-outlet til að finna nýja lág-
botna svarta skó fyrir dóttur 
mína á síðustu stundu fyrir tón-
leika með Sinfóníunni sem hún 
var að syngja á. Hennar gömlu 
voru orðnir aðeins of slitnir og ég 
hentist klukkutíma fyrir mætingu 
að finna nýja fyrir hana. Endaði 
að sjálfsögðu á að kaupa mér 
gyllta háhælaða glimmerskó. Eins 
og maður gerir.

Hvað er á döfinni hjá þér núna? 
Þessa dagana er ég á fullu að æfa 
fyrir nýja barnaóperu, Gilitrutt, 
sem verður frumsýnd í tónleika-
uppfærslu á Myrkum músík-
dögum á laugardaginn kemur. 
Sýningin verður svo sett á svið í 
apríl.

Hvað er fram undan? Þegar 
Gilitrutt verður búin taka tvennir 
tónleikar við hjá mér, ég verð 

með Tríói Reykjavíkur á Safna-
nótt á Kjarvalsstöðum 2. febrúar 
og svo á hádegistónleikum í 
Hafnarborg með Antoníu Hevesi 
þann 6. febrúar þar sem ég 
ætla að syngja nokkrar dívur í 
dulargervi. Á næstu mánuðum 
er svo allt morandi í spennandi 
verkefnum!

Á fleiri galakjóla 
en 99% kvenkyns
Hallveig Rúnarsdóttir óperusöngkona hefur gaman 
af því að klæða sig upp á enda þarf hún starfs síns 
vegna oft að vera uppstríluð og þá koma nýju, gylltu 
glimmer hælaskórnir að góðum notum.  
Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Hallveig Rúnarsdóttir söngkona er veik fyrir svörtum kjólum enda nýtast þeir 
vel í vinnunni en þessi svarti samfestingur kemur líka sterkur inn. 

Söngkonur þurfa að eiga í fata-
skápnum sínum ekki bara einn og 
ekki bara tvo galakjóla. Þetta er sá 
nýjasti og fer ekki á milli mála að hér 
er dívuflík á ferð.  MYNDIR/ANTON

Gylltir hælaskór eru skyldueign í at-
vinnutækjabúri söngkonu. 

Icapharma

Verðdæmi: Verð nú: Verð áður:
Poncho 3.450 kr. 6.900 kr.
Skyrta 3.950 kr. 7.900 kr.
Kjóll 3.950 kr. 7.900 kr.
Buxur 3.950 kr. 7.900 kr.
Bolur 4.450 kr. 8.900 kr.
Peysa 4.950 kr. 9.900 kr.
Blússa 4.950 kr. 9.900 kr.
Jakki 6.950 kr. 13.900 kr.
Buxur 6.950 kr. 13.900 kr.

Útsala
50% afsláttur
af allri útsöluvöru

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Gerið góð kaup á flottum fatnaði á frábæru verði.

Hyprosan augndropar innihalda hypromellósa og eru ætlaðir til meðferðar við augnþurrki, þ.m.t. glæru- og tárusiggi 
(keratoconjunctivitis sicca), hjá fullorðnum. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðil fyrir notkun lyfsins. 
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og auakverkanir, sjá nánari upplýsingar 
um lyfið á www.sérlyfjaskrá.is. Nóvember 2017.

Hyprosan augndropar – við augnþurrkiHyprosan augndropar – við augnþurrki              
       •  Án rotvarnarefna       •  Án rotvarnarefna
       •  Hægt að nota með augnlinsum        •  Hægt að nota með augnlinsum 
       •  Fæst án lyfseðils í apótekum       •  Fæst án lyfseðils í apótekum

ERTU MEÐ AUGNÞURRK?ERTU MEÐ AUGNÞURRK?ERTU MEÐ AUGNÞURRK?ERTU MEÐ AUGNÞURRK?

SAN171102

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Nýjar vörur streyma inn
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Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
ÚTSALA
RISA
40-70% 
AFSLÁTTUR

SÍÐUSTU
DAGARNIR!

SÍÐUSTU 
DAGARNIR!



Breitt svart hárband sem sýnt var 
á hársýningu Mauro Galzignato í 
Bologna á Ítalíu. 

Söngkonan 
Gwen Stefani var 
með glæsilegt 
hárband þegar 
hún kom fram á 
tónleikum í New 
York. 

Sarah Czarnuch er áströlsk fegurðar-
drottning og fyrirsæta sem vekur 
mikla athygli þar sem hún kemur. 
Margir fylgja henni á Instagram og 
lesa blogg frá henni. 

Það getur sett flottan svip að vera 
með hárband í stíl við fötin. Jennifer 
Hawkins er fyrirsæta í Ástralíu og var 
Miss Universe árið 2004.

Mörgum konum finnst 
þægilegt að vera með 
hárband og ekki sakar 

ef það er fallegt. Hárband 
getur gert einfalda 
hárgreiðslu glæsi-
lega. Þau geta 
bæði verið 
breið eða mjó. 
Má nefna 
að Mary 
Donald-
son, krón-
prinsessa 
Danmerkur, 
notar ekki 
bara kórónur 
heldur er hún 
oft með einhvers 
konar hárbönd eða 
-spangir. Hún þykir ein-
staklega glæsileg kona. Alls 
kyns hárspennur og -skraut eru 
mikið í tísku um þessar mundir 
og sömuleiðis breiðar tauteygjur 
líkt og þóttu flottar fyrir nokkrum 
árum. Tískan kemur reyndar alltaf 
aftur.

Á myndunum má sjá nokkrar 
flottar konur með hárbönd eins og 
vinsælust eru í dag. Meðal annarra 
sést poppstjarnan Rihanna oft 
með fallegt hárband.

Falleg hárbönd 
nýjasta æðið

Þessi mynd er tekin á tískuviku í Peking í Kína fyrir 
sumarið 2018. Gallaefni kemur sterkt inn og fallegur 

höfuðklútur. 

Hárbönd með blómum eins og þetta 
verða vinsæl þegar vorar í lofti. 

Alls kyns hár-
bönd sjást nú á 
stjörnunum og 
eru reyndar farin 
að sjást í versl-
unum. Tískan er 
sögð sótt til sjón-
varpsþáttanna 
Gossip Girl. Helst 
eiga böndin að 
vera einföld úr 
flaueli eða silki 
eða skrautleg og 
glitrandi.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Str. 36-56

20% 
aukaafsláttur 
af allri útsöluvöru

Enn er hægt að gera góð kaup

Lágmark 10 manns.
Nánari upplýsingar á sjavarbarinn.is

fyrir hópa
Frábærar veislur 

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Lambalæri bernaise og lambakótelettur 3.600 kr.
Þorramatur og heit og köld sviðaveisla 3.600 kr.
Siginn fiskur og saltfiskur með hömsum 2.900 kr.

Sjávarréttasúpa, smáréttir, salatbar og viðeigandi
meðlæti, ka� og hjónbandssæla innifalið

KRINGLUNNI | 588 2300

7.995
FARRYN tunic

Opið 
til  21 

í kvöld

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.

Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.
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Karlmenn haga sér öðruvísi en konur í verslunarferðum. 

Neytendur eru mjög með-
vitaðir um þann anda sem 
ríkir í verslunum. Samkvæmt 

könnun sem gerð var í háskólanum 
í Karlstad í Svíþjóð kaupir fólk 
frekar í búðinni ef því líkar tón-
listin, uppsetning á vörum og lyktin 
í rýminu. Þá sýnir rannsóknin að 
karlar eru líklegir til að eyða meiri 
peningum í versluninni ef þeir 
finna fyrir sjálfsöryggi. Karlar kaupa 
dýrari vörur ef afgreiðslumaðurinn 
er kurteis, vöðvastæltur, lítur vel 
út og þekkir vörurnar vel. Þannig 
getur afgreiðslufólk skipt öllu máli 

fyrir aðdráttarafl verslunarinnar. 
Sálfræðiþættir geta skipt miklu máli 
þegar karlar versla en það sama 
gildir ekki um konur.

Hormónar skipta meira máli hjá 
konum. Þær kaupa mest meðan 
egglos stendur yfir, að því er rann-
sókn sem gerð var við háskólann í 
Texas sýnir. Það eru ekki ný sann-
indi að lykt í verslunum hefur mikil 
áhrif á kaupendur.  Í verslunarmið-
stöð í New York blésu þeir út lykt 
af nýbökuðu brauði og súkkulaði í 
gegnum vél til að fólk keypti meira. 
Salan jókst strax um sjö prósent.

Útlit og lykt skiptir máli

Takið eftir skónum. Svona skór verða 
um allt í haust og næsta vetur. 

Nú standa yfir tískusýningar í 
London, Flórens og Mílanó. 
Athygli hefur vakið að 

herrarnir eiga að klæðast grófum 
fatnaði haust og vetur 2018-2019. 
Skórnir líkjast helst fjallaskóm. Það 
ætti ekki að vera slæmt hér á landi 
þar sem veðrið er rysjótt. Jafnvel 
hið risastóra tískumerki Versace var 
á þessari línu á milli þess sem það 
sýndi stórköflótt herraföt í Mílanó.

Hið þekkta lúxusmerki  Brooks 
Brothers heldur upp á 200 ára 
afmæli um þessar mundir. Fyrir-
tækið sýndi klassísk og falleg herra-
föt í Flórens, eins og það er þekkt 
fyrir. Þar á meðal voru hné síðir, 
fallegir ullarfrakkar. Þar vöktu líka 
athygli tvíhnepptir bleiserjakkar. 
Þess má geta að Brooks Brothers 
er elsta herrafataverslun í Banda-
ríkjunum. Höfuðstöðvarnar eru 
við Madison Avenue í New York. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1818 
sem fjölskyldufyrirtæki. Eigandinn 
var ítalskur auðjöfur, Claudio Del 
Vecchio. Í dag framleiðir fyrirtækið 
einnig föt á konur og börn.

Fjallaskór 
hversdags

Stráhattar eiga eftir að vekja athygli 
í sumar. 

Undanfarið hafa margir af 
þekktustu tískuhönnuðum 
heims keppst við að kynna 

nýjar línur fyrir sumarið 2018. Bjartir 
og fallegir litir á borð við rauðan og 
bleikan koma sterkir inn og efni úr 
plasti og gúmmíi er á meðal nýjunga. 
Svart er greinilega úti í sumar og það 
er mikið um flottar flíkur í öllum 
regnbogans litum. Þá eru dopp-
ur eitt aðalmálið en stórar doppur 
setja mikinn og skemmtilegan svip 
á sumartískuna. Dökkir kjólar og 
bolir með stórum hvítum doppum 
eiga eflaust eftir að sjást í fatabúðum 
hérlendis á næstunni. Það sem 
kemur helst á óvart í sumartískunni 
eru skemmtileg höfuðföt og þá 
helst stráhattar. Þeir koma í mörgum 
stærðum og gerðum og eru helst í 
brúnum eða gulum tónum.

Stráhattar  
fyrir sumarið

Daywear dagar í 
Lyfju Lágmúla og 

Smáratorgi dagana 
25. – 26. janúar

20%
afsláttur af öllum 

Daywear vörum
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Bílar 
Farartæki

ÓDÝR OG SPARNEYTINN !
Mazda 2 árg 2015 ek 89 þ.km. Mjög 
snyrtilegur í góðu ástandi !.Verð nú 
aðeins 1290 þús !!!ökutækið er á 
staðnum. Nánari upplýsingar veitir 
Bílfang ehf.í síma.

GOTT VERÐ!
Opel Combo MAXI 05/2013 ek 98 
þ.km. Verð aðeins 1150 þús + VSK 
!!!Nánari upplýsingar veitir Bílfang 
ehf. í síma Ökutækið er á staðnum.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

TOYOTA Hilux double cab. Árgerð 
2007, ekinn 173 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Pallhús. Dráttarkrókur. 
Verð 2.450.000. Rnr.289452.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

 Bílar til sölu

DÍSEL OG 4X4
Ford Ranger díesel 2005 double 
cab með húsi,ekinn 294þ.5 gíra.góð 
dekk, smurbók,góður vinnuþjarkur 
sem á nóg eftir.Verð 790þ.uppl. 
820-5181

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 699-6069

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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CR-V Elegance
Nýskráður 9/2012, ekinn 46 þús.km.,  

ensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

Polo
Nýskráður 6/2012, ekinn 84 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.390.000

Subaru Forester
Nýskráður 11/2005, ekinn 151 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur. Ásett verð 790.000 

Octavia
Nýskráður 10/2015, ekinn 46 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

HR-V Elegance Navi
Nýskráður 6/2016, ekinn 14 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.390.000

CR-V Executive
Nýskráður 9/2016, ekinn 19 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.990.000

Civic 5 dyra
Nýskráður 4/2016, ekinn 21 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

3008 Active dísil
Nýskráður 10/2014, ekinn 47 þús.km.,  

dísil, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.990.000

CR-V Executive dísil
Nýskráður 11/2016, ekinn 72 þús.km.,  

dísil, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.990.000

HONDA

VOLKSWAGEN

SKODA

HONDA

HONDA

HONDA

PEUGEOT

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga 
milli kl. 12:00 og 16:00 

 
notaðir.bernhard.is 

opið allan sólarhringinn

Skoðaðu alla söluskrána okkar á

notadir.bernhard.is

BÍLL DAGSINS

Nýskráður 11/2005, ekinn 151 þús.km.,  
Ásett verð 790.000 

Tilboð kr. 

599.000

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar




