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Hefur
blandaðan
fatastíl
Helsta tískufyrirmynd Bojans
Stefáns er UFC-bardagakappinn
Conor McGregor. ➛2

Tíska

Kristín Karlsdóttir og
Valdís Steinarsdóttir
hanna úr hrosshúð. Þær
fengu styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna
síðasta sumar og sýna
afraksturinn á HönnunarMars . ➛ 4
Hér klæðist Bojan jakkafötum og bindi frá Sand. Skyrtan, klútur, sokkar og skór eru frá Hugo Boss. MYNDIR/STEFÁN

KONUKVÖLD
20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM!
Opið til kl. 23 í kvöld
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Dökkgrái frakkinn er uppáhaldsflík Bojans sem hann notar mikið við ólík tilefni. Gallajakkinn er frá Calvin Klein.

Framhald af forsíðu ➛
Starri Freyr
Jónsson

starri@frettabladid.is

K

nattspyrnumaðurinn Bojan
Stefán Ljubicic úr Keflavík
elskar að klæðast fallegum
jakkafötum og er helsta tískufyrirmynd hans af óvenjulegri gerðinni,
sjálfur UFC-bardagakappinn
Conor McGregor. „Hann setti á
fót fatamerkið August McGregor
á síðasta ári ásamt David Heil frá
fatamerkinu þekkta David August.
Jakkafatalína þeirra er mjög flott
og það er alltaf gaman að sjá hverju
hann klæðist fyrir viðburði.“

Blandaður stíll

Sem íþróttamaður klæðist hann
eðlilega oft íþróttafatnaði og hefur
því nokkuð blandaðan stíl að eigin
sögn. „Ég myndi segja að fatastíll
minn sé mjög fjölbreyttur, allt frá
jakkafötum yfir í íþróttafatnað.
Flottar yfirhafnir, t.d. frakkar,
og skór eru í uppáhaldi hjá mér.
Þannig er hefðbundinn hversdags
fatnaður hjá mér yfirleitt frakki,
gallabuxur og svo annaðhvort
strigaskór eða grófir skór við en það
fer svolítið eftir veðri.“
Bojan er 25 ára gamall og býr í
Keflavík þar sem hann spilar fótbolta með heimamönnum. „Utan
þess að spila fótbolta þá stunda ég
nám í sálfræði við Háskóla Íslands
og vinn einnig í herrafataverslun í
Leifsstöð. Helstu áhugamál mín eru
tíska, íþróttir og að vera í góðum
félagsskap.“

Flott föt,
fyrir flottar konur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Áhuginn aukist

Tískuáhugi hans hefur aukist mikið
á undanförnum 3-4 árum að eigin
sögn. „Ég hef alltaf haft gaman af
því að fylgjast með tískunni en
síðustu árin hefur sá áhugi þróast í
að verða frekar stórt áhugamál hjá
mér. Þeir miðlar sem ég skoða helst
eru Instagram og Pinterst en þaðan
er fínt að fá hugmyndir til að mixa
saman við minn persónulega stíl.“
Fram undan er undirbúningur
fyrir komandi tímabil með Keflavík
í fótboltanum og að klára fyrsta

árið í sálfræðinni. „Stefnan er sett
á að klára BS-námið hérna heima
og taka svo master í íþróttasálfræði
erlendis. Svo væri draumur að opna
fatabúð eða jakkafatabúð,
annaðhvort hér heima eða
erlendis, og bara að njóta
og lifa lífinu.“
Hvaða flík hefur þú átt
lengst og notar enn þá?
Það eru Dr. Martens
skórnir mínir en þá
nota ég heilan helling við alls konar
samsetningar.
Hvaða litir eru
helst í uppáhaldi?
Ég klæðist oft
dökkbláum og gráum
fötum. Svo er ljós- og dökk
brúnn klæðnaður í miklu uppáhaldi hjá mér sem og vínrauður og
mosagrænn.
Áttu minningar um gömul
tískuslys? Veit ekki hvort það sé
tískuslys en stutterma rúllukragabolurinn var ekki alveg að gera
sig.
Áttu þér eina uppáhaldsflík?
Ætli það sé ekki dökkgrái frakkinn minn, geng í honum dagsdaglega. Hann er í miklu uppáhaldi
hjá mér því það er hægt að nota
hann á ýmsan hátt.
Bestu og verstu fatakaupin? Það
er klárlega dökkgrái frakkinn og
svo eru ljósbrúnu Dr. Martens
skórnir mínir ofarlega á listanum,
ég er búinn að ganga í þeim þó
nokkra kílómetra.
Hvað einkennir klæðnað ungra
karla í dag? Mér finnst ekkert
eitt einkenna fatastíl þeirra
heldur eru alls konar „trend“
í gangi. Margir blanda ólíkum
fötum saman og finna sinn
eigin stíl. Hettupeysur, strigaskór og fínir frakkar fara t.d. vel
saman.
Eyðir þú miklu í föt miðað við
jafnaldra þína? Ég mundi ekki
segja það, frekar reyni ég að
kaupa eina og eina góða flík sem
ég get notað lengi, í staðinn fyrir
að kaupa föt sem ekki endast.
Notar þú fylgihluti? Ég elska að
vera með úr á mér, mér finnst
flott úr gera mikið fyrir heildarútlitið.

Vestið er
frá Ralph
Lauren
og trefillinn er frá
Sand. Buxurnar eru
frá Berskha
en skórnir
frá Hugo
Boss.

MEÐAN ÞÚ SEFUR,
GERAST KRAFTAVERKIN

MASKINN RÓAR HÚÐINA, DREGUR ÚR ROÐA
OG STREKKTRI HÚÐ. HÚÐIN VERÐUR
ÞÉTTARI OG LJÓMAR FALLEGA.

SPA BURSTI SEM
BIOTHERM HEFUR
EINKALEYFI Á

MASKI SEM RÓAR, GRÆÐIR,
ENDURNÝJAR OG KÆLIR

LIFE PLANKTON TM

EXPERIENCE

THE STRONGEST REBIRTH
CANDICE SWANEPOEL

HEIL LÍNA AF RÓANDI OG STYRKJANDI VÖRUM
ÁN ALKAHÓLS, LITAREFNA OG PARABENA

Discover our exclusive massage ritual on www.biotherm.com

BIOTHERM KYNNING
LYFJU LÁGMÚLA, LAUGAVEGI, SMÁRALIND,
SMÁRATORGI OG REYKJANESBÆ 7.-10. MARS.

20%

AFSLÁTTUR AF

ÖLLUM BIOTHERM
DÖMU- OG HERRAVÖRUM.
PURIFYING & CLEANSING BODY FOAM er þétt og rík hreinsifroða sem

gefur húðinni mýkt. Froðan slípar húðina, fjarlægir dauðar húðfrumur, frískar
og jafnar áferð húðarinnar.

INSTANT SMOOTHING & MOISTURIZING BODY TREATMENT er létt

líkamsgel sem gefur samtundis raka. Það er einstaklega frískandi, mýkir,
róar og rakanærir húðina.

FIRMING & RECOVERY BODY EMULSION kremið er kælandi, styrkjandi og
þéttir húðina. Gefur frískandi og góðan raka. Inniheldur kamforu sem hjálpar
þreyttum og stífum vöðvum með verkjastillandi og bólgueyðandi eiginleikum
FULLKOMNAÐU LÍKAMSRÆKTINA MEÐ STINNARI OG FALLEGRI HÚÐ.

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar
eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða
meira á meðan birgðir endast.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM
KYNNINGUNA ER Á LYFJA.IS
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Flottar
vorvörur

- peysa á 5.900 kr.
- skyrta á 5.900 kr.

Kíkið á myndir og verð á Facebook

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

Fóðraðar
regnkápur

Þarfasti þjónninn
verður að pels
Pels, inniskór, hárskraut og rugguhestur eru meðal þess sem Studio Trippin hannar úr hrosshúð.

Kristín Karlsdóttir og Valdís Steinarsdóttir hanna úr hrosshúð. Þær fengu styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna
síðasta sumar og sýna afraksturinn á HönnunarMars.
Ragnheiður
Tryggvadóttir

Kristín Karlsdóttir og Valdís
Steinarsdóttir
sýna fatnað
og fylgihluti
úr hrosshúð á
komandi HönnunarMars.

heida@frettabladid.is

V
kr. 14.900.-

Str: S-XXL
Litir grænt og blátt
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Stendur undir nafni

ið notum aðallega sútaðar
og loðnar hrosshúðir og
búum til ýmiss konar
hönnunarvöru úr þeim, til dæmis
rugguhesta, pels, inniskó, hárskraut og fleira, Á HönnunarMars
munum við því bjóða gestum
upp á nýja sýn á íslenska hestinn
í bíósalnum á Hótel Marina og
gera tilraun til að færa fólk nær
honum, bjóða því að snerta, lykta
og hlusta á íslenska hestinn eins og
við upplifum hann,“ segir Kristín
Karlsdóttir fatahönnuður en hún
og Valdís Steinarsdóttir vöruhönnuður hanna úr hrosshúðum undir
heitinu Studio Trippin.
Þær hlutu styrk úr Nýsköpunarsjóði til verksins og hafa
sjálfar sútað skinn í vinnsluna en
fá einnig efnivið frá Sauðárkróki og
Hjalteyri.
„Karl Bjarnason, sútari á
Sauðárkróki, hefur verið rosalega
hjálplegur í gegnum ferlið, og Lene
Zachariassen, sútari á Hjalteyri, er
líka búin að kenna okkur margt.
Við vonumst til þess að það styttist
í að við getum komið bæði flíkum
og innanstokksmunum í sölu,“
segir Kristín.

Hugmyndin að Studio Trippin
kviknaði út frá áfanga í Listaháskóla Íslands og segir Kristín að
þær hafi nánast fengið hrosshúðir
á heilann. Þetta er fyrsta samvinnuverkefni þeirra sem hönnuða
en þær hafa þekkst frá því þær
voru unglingar.
„Við höfum brallað margt saman
gegnum tíðina en hugmyndin að
verkefninu kviknaði þegar Valdís var að vinna hópverkefni um
íslenska hestinn með bekknum
sínum í vöruhönnun í LHÍ. Hún
hljóp oft yfir til mín í fatahönnuninni og sagði mér frá og upp frá því
byrjuðum við að ræða útfærslur
og möguleika sem okkur duttu
í hug. Ef við fórum út á kaffihús
eða út með vinum okkar var þetta

það eina sem hægt var að tala við
okkur um. Við vorum því komnar
með margar hugmyndir og
pælingar að vörum strax frá byrjun
þeirrar vinnu sem við unnum í
sumar,“ segir Kristín.
Hvernig er flíkum úr hrosshúð
tekið?„Mjög vel, enn sem komið
er. Fólk virðist almennt vera hrifið
af hugmyndinni um fullnýtingu,
og því að nota afgangsafurðir af
íslenska hestinum, sem býr jafnan
við gott atlæti. Auðvitað eru sumir
mótfallnir því að borða hrossakjöt,
og þ.a.l. hugmyndinni um að nota
húðirnar. Við berum virðingu fyrir
mismunandi skoðunum, en okkar
skoðun er sú að mesta virðingin
við skepnuna felist í því að fullnýta
það sem til fellur af henni.“
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Sköpunarkraftur úr fyrra lífi
Akureyringurinn Áslaug Ásgeirsdóttir býr yfir sköpunarkrafti frá tískuborginni París og vekur
hvarvetna athygli fyrir fallegar prjónakápur sem eru allar einstakar og bera sitt eigið nafn.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

Áslaug prjónar
húfur og trefla
í stíl við litríkar
ullarkápurnar
sínar.

thordisg@frettabladid.is

H

önnun mín ræðst að einhverju leyti frá fyrra lífi,
virðist vera. Það spyrja mig
margir hvort ég hafi búið í París
og þaðan er sköpunarkrafturinn
sennilega kominn því ég kannast mjög vel við borgina þótt
ég hafi aldrei komið til Parísar.
Draumurinn er þó að fara þangað
í afmælisferð þegar ég verð 65
ára í sumar þótt ég sé alls ekki að
gera tilkall til þess,“ segir Áslaug
sem lætur tilfinningarnar ráða
þegar kemur að hönnun og
prjónaskap.
„Ég kann engin munstur og
prjóna eftir eigin breiddargráðum, en franski innblásturinn fylgir mér líka í myndlist
því ég á teikningar af turnum
Parísarborgar,“ segir Áslaug í
litríkri kápu úr eigin smiðju.
„Ég hef þurft að snúa mér
í marga hringi fyrir konur í
mínum heimabæ og margir
dást að kápunum og spyrja
hvar ég hafi fengið þær.
Þær hafa vakið athygli hér
á Akureyri og ein er farin
til Reykjavíkur og er í eigu
Ragnhildar Sverrisdóttur,
djákna á Biskupsstofu, sem er mikið
spurð um peysuna,“ segir Áslaug
sem hefur meðal annars sýnt
prjónaflíkur sínar á HönnunarMars
nyrðra.
„Hver og ein kápa er einstök í
litum, sniði og munstri og þær eiga
allar sitt nafn. Þannig á ég Dag og
Nótt, Sólina og Jörðina, Hálendið
og Eyjafjallajökul, Marmara, Undir
regnboga og Ástina með rauðum
tónum, og húfur og trefla í stíl við
hverja einustu flík.“

Litríkur prjónaskáldskapur

25%

Við eigum 26 ára afmæli og bjóðum því
25% afslátt af öllu í Sigurboganum!

Dagana 7. - 10.mars

Fyrsta kápan sem Áslaug prjónaði
var Undir regnboga árið 2010.
„Þá var ég á ferð um Skagafjörð
og greindi regnboga með annan
lítinn á ská undir. Ég tók það upp
hjá sjálfri mér að prjóna og koma
þessum myndum í prjón. Í handavinnutímum grunnskólans tókst
mér ekki einu sinni að prjóna
vettlinga en það ekki er langt síðan
ég sýndi gamla handavinnukennaranum mínum kápurnar mínar og
honum þótti þær stórmerkilegar.
Það fannst mér sjálfri ótrúlega
merkilegur dagur,“ segir Áslaug og
brosir að minningunni.
„Í prjónaskáldskapinn hef ég til
reiðu fullt af litum og byrja alltaf að
prjóna ofan frá. Hönnunin verður
því ekki til fyrr en neðst
en þá kemur kúnstin
hvernig ég túlka flíkina
í heildina. Því eru kápur
mínar og peysur ólíkar að
lit og lögun, kannski með
skásniði eða kögri, og allt
þar á milli.“
Áslaug er ættuð frá
Dalvík og segist alltaf mæta
á Fiskidaginn mikla í nýrri
prjónaflík.
„Ég hef gaman af því að
klæðast fallegum kjólum og
peysum í svipuðum dúr, og
er alveg óhrædd við liti. Nú er
ég að stúdera gula peysu fyrir
næsta Fiskidag vegna þess að
gulur talar til mín. Ég á líka sólgulan kjól sem ég saumaði inni
í skáp og hef því eðlilega mikinn
áhuga á að töfra fram gula peysu
í stíl.“
Þeir sem hafa áhuga á að
eignast kápu frá Áslaugu geta haft
samband við hana í síma 6946509.

Áslaug er glæsileg í eigin hönnun enda vekur
hún athygli fyrir flottar ullarflíkur sínar.
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Enforce GV BARNASKÓR
Kr. 11.990.Nú kr. 8.992.-

Lagazuoi GV

Kr. 31.990.Nú kr. 23.993.-

TPS 520 GV

Kr. 29.990.Nú kr. 22.492.Barnaskór

FJALLGÖNGUSKÓR
LÉTTIR GÖNGUSKÓR
HVERSDAGSSKÓR
BARNASKÓR

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Blade GV

Herra/Dömu

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Falcon GV

Herra/Dömu

Blade GV

Kr. 27.490.Nú kr. 20.618.-

Bajura NBK GV
Kr. 34.990.Nú kr. 26.243.-

Drifter GV

Kr. 29.990.Nú kr. 22.493.-

Herra

Dömu

Myth GV

Dömu

Falcon GV

Herra

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Kr. 27.490.Nú kr. 20.618.-

Shiver GV

Dömu

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Shiver GV

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Myth GV

Herra
Dömu
Herra

LIGHT TRAIN

Dömu, margir litir til

ALPENROSE ULTRA MID GTX

Herra, margir litir til

ULTRA FLEX MID

HERRA
Framúrskarandi grip og stöðugleiki.
Michelin® sóli tryggir fullkomiðjafnvægi á
tæknilegum hlaupaslóðum um fjalllendi.

Kr.26.490.Nú kr. 19.868.-

DÖMU
Gore-Tex® vatnsheldir skór, sem veita gott grip og
stöðugleika við mismunandi aðstæður. Góður
stuðningur við ökkla, sérstaklega niður í móti.
Michelin® sóli tryggir fullkomið jafnvægi.

DÖMU
Framúrskarandi grip og stöðugleiki.
Michelin® sóli tryggir fullkomið
jafnvægi á tæknilegum og
krefjandi hlaupaslóðum.

Kr. 18.990.-

Nú kr. 14.242.-

Kr.26.490.Nú kr. 19.868.-

HLAUPASKÓR
LÉTTIR GÖNGUSKÓR

INDIANA BARNASKÓR
Vetrarskór sem halda
fótunum þurrum og hlýjum í
vætu og snjó. 100%
vatnsheldir með DriDefence®
KAMIK sóla með miklu
slitþoli og sterku
NiteRays®
endurskini.

KULDASKÓR
BARNASKÓR

Kr. 12.990.Nú Kr. 9.743.-

VERIÐ VELKOMIN Á SKÓDAGA ICEWEAR MAGASÍN
Á LAUGAVEGI 91 OG GERIÐ GÓÐ KAUP

SOUTHPOLE 4 BARNA
VETRARBOMSUR
Kamik Southpole 4 eru
vinsælustu barnastígvélin í
Kamik línunni. Stígvélin eru
hönnuð fyrir börn til að leika
sér í snjónum. Vatnsþétt
nælon og teygjureimar
þétta skóinn bæði við
kálfa og við ökkla,
sitja vel á fæti.

YUKON 6 HERRASKÓR

Laufléttir og sterkir sem stál.
Fullkomnir fyrir íslenskar aðstæður,
gönguferðir og hverskyns útivist.
Vatnsheldir og einstaklega hlýjir.

Kr. 9.490.Nú Kr. 7.117.-

LAUGAVEGI 91 - 2. HÆÐ
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Opið
til 21
í kvöld

st

Kringluka

20%
AF ÖLLUM VÖRUM
Gildir 8.-12. mars

Hnöppum
Í dag er algengast að tölur séu úr plasti en einnig finnast tölur úr málmi, skel eða viði.

að hneppa

KRINGLUNNI | 588 2300

Ekki týna tölunni þótt þú hafir öðrum hnöppum að
hneppa. Tölur eru eitt af stóru verkfræðilegu undrum mannsandans og ótrúlegt hvað þessi litlu fyrirbæri hafa orðið mannkyninu að miklu gagni.

Smart föt,
fyrir smart konur
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.

Þ

essi einfalda aðferð til
að festa utan á sig föt, að
sníða gat og stinga hnappi
í gegnum það, eru þó ekki fyrstu
notin sem mannfólk fann fyrir
hnappa sem hafa fylgt mannkyninu árþúsundum saman. Fornleifarannsóknir benda til þess að
hnappar úr skeljum hafi verið
notaðir í Indusdalnum 2800 árum
fyrir Krists burð en einnig bæði á
bronsöld í Kína og í Rómaveldi. Þá
hafa tölur fundist frá landnámsöld
hérlendis. Tölur virðast fyrst hafa
verið notaðar sem skraut og gjaldmiðlar og þá saumaðar í föt eða
þræddar upp á festar. Þessar elstu
tölur eru úr skeljum, málmum og
fallegum leir. Sú aðferð að nota
þessa skrautmuni til að halda
fötum saman eða láta þau falla
betur virðast hafa skotið upp kollinum í Þýskalandi á 13. öld og öld
síðar eru tölur algengar í Evrópu.
Tölurnar gerðu kleift að draga fram
líkamsvöxt með því að hafa föt
þröng eða aðsniðin og ollu þannig
byltingu í klæðaburði.
Tölur hafa verið gerðar úr nánast
öllu mögulegu, bæði náttúrulegu
efni og gerviefnum. Til eru dæmi
um tölur sem hafa verið búnar til
úr steingervingum. Til eru ástríðufullir hnappasafnarar sem eiga
tölur af öllum stærðum og gerðum,
lit og lögun og ásælast eldri og
sjaldgæfa hnappa á sama hátt og
aðrir safnarar einstaka safngripi.
Koumpounophobia, eða óttinn
við hnappa, er líka furðu algeng
fælni og Steve Jobs er einn af þeim
sem þjáðust af henni. Þeim sem
eiga við hnappafælni að stríða
finnst tölur ógeðslegar og geta ekki
gengið í fötum þar sem tölur koma
við sögu, finnst tölur skítugar og
jafnvel vond lykt af þeim.
Víða um heim eru starfrækt
hnappasöfn þar sem má sjá
sannkölluð tölulistaverk, fallegar

Skrauthnappar tíðkuðust mjög á fyrri öldum og voru margir mikil listaverk.

myndir eru málaðar á hnappinn og
jafnvel glerjað yfir. Slíkar skrauttölur voru notaðar á sautjándu og
átjándu öld jöfnum höndum til að
skreyta fatnað og leggja áherslu
á einhvern ákveðinn líkamsvöxt.
Enn eru tölur öðrum þræði hugsaðar til skrauts og margir hönnuðir
leggja mikið kapp á að tölurnar
séu fallegar, sérstakar eða beri
jafnvel vörumerki hönnuðarins
eins og tíðkast til dæmis mjög á
gallabuxnatölum. Árið 1918 lét
ríkisstjórn Bandaríkjanna gera
stóra rannsókn á tölum og kom í
ljós að þá voru framleiddar tölur úr
um þrjátíu mismunandi efnum, en
meðal þeirra voru postulín, dýrahorn sem hefur lengi verið nýtt til
tölugerðar, gler og pappamassi.
Í dag er algengast að tölur séu úr
plasti, skeljum, málmi og tré. Yfir
60% af tölum heimsins eru framleidd í Qiaotou í Yongjia-héraði í
Kína.
Tískuhönnuðurinn heimsfrægi
Izaac Mizrahi er ekki einn af þeim
sem fælast tölur heldur segir hann

Algengast er að festa tölur á föt með
nál og þræði og til þess að tölurnar
týnist síður og standi ekki út í loftið
eru á þeim tvö til fjögur göt til að
sauma tölurnar kyrfilega fastar.

að það séu engar slæmar tölur,
aðeins slæmt fólk. Hann gerði á
dögunum stutt myndband þar
sem hann lofar hönnun og fegurð
hnappsins og ekki síst hnappagatsins sem hann telur eina merkustu
uppgötvun tískusögunnar.
Áhugafólki um tölur og hnappa
er bent á að hægt er að horfa á
myndbandið á Facebook-síðunni
Small thing Big idea.

Brandenburg | sía
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STINGDU ÞÉR TIL SUNDS Í KÓPAVOGI
Kortin fást í afgreiðslum sundlauga Kópavogs.
Salalaug · Kópavogslaug · reebokfitness.is

Smáauglýsingar
Hjólbarðar

Bílar
Farartæki

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

Nudd

512 5800

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

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Nudd

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Þjónusta

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Heilsa

Keypt
Selt

Heilsuvörur

Til sölu

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Save the Children á Íslandi

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

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Ný 6m. lúxus sauna. Með fullt
af aukahlutum. Ósamsett. Verð.
1.200.000 -Skoða skipti á bíl ódýrari/
dýrari S.6986083

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

HÚSBÍLAÆÐI !
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
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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 4.250.000.
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Dacia Dokker
1.5 diesel

Tilboð 1.700.000
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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

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,

Tilboð 3.350.000.

Ð

árg 2016 ekinn 28 þ km
5 gíra svefnpláss fyrir
2 sólarsella og öndun á
topp, klár í notkun
Verð 1.990.000

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Tilboð 3.350.000.
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Carado húsbíll
árg 2015 ekinn ca 100
þ km 6 gíra, með öllu
því helsta sem húsbíll
þarf að hafa, svefnpláss
fyrir 4
Verð 7.990.000.

Tilboð 6.990.000

Tilboð 4.450.000.

Bíllinn er í Keflavík
Uppl. síma 776 7600

Carado húsbíll
árg 2015 ekinn ca 100
þ km 6 gíra, með öllu
því helsta sem húsbíll
þarf að hafa, svefnpláss fyrir 2
Verð 7.490.000.

Tilboð 6.490.000

Bíllinn er í Keflavík
Uppl. síma 776 7600
Fiat Ducato 2.3 diesel

gummi@touringcars.eu

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

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)
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Sölumenn óskast.

Skólar
Námskeið
Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Nýskráður 5/2012, ekinn 144 þús.km., bensín,
sjálfskiptur, ný skoðaður.

Tilboð kr. 490.000

Óska eftir duglegum sölumönnum
til að selja usb lykil sem á er digital
bók.Fær sölumaður 2000 kr eftir
skatt en unnið er á milli 12-20. hægt
er að vinna einnig um helgar.Selt
er aðeins þegar gott er veður.Um
ævistarf getur verið að ræða þar
sem digtal bókin verður uppfærð
á 6 mán fresti. Upplýsingar í síma
776-4111

Atvinna óskast

Blóm og plöntur

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og
lagerstarfsmenn sem eru klárir í
mikla vinnu.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Heimilið

Nissan Note Visia

11

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s.
780 1444

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Grenitré, keypt í gróðrarstöð
Mosfellsbæjar. Verð 25þ
Sími:6627710

Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
20
108 Reykjavík
Sími
533
6050
Sími 533 6050
Faxnr.
Faxnr. 533533
6055 6055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

Húsnæði

Húsnæði óskast
Óska eftir 3.herb. íbúð til
langtímaleigu.Skilvísum greiðslum
heitið og meðmæli ef óskað er.
Uppl. adaldrifa@gmail.com

Geymsluhúsnæði

Honda CR-V Executive
Nýskráður 4/2016, ekinn 34 þús.km., bensín, sjálfskiptur, leðurinnrétting, glerþak, lyklalaust aðgengi,
leiðsögukerfi og margt fleira.

Tilboð kr. 4.990.000

FALLEG EINBÝLI Á EINNI HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
Á EFTIRSÓTTUM STAÐ

PIÐ

O

S

HÚ

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

OPIÐ HÚS! Í dag
milli kl.17:30 og 18:00

Atvinna

EFSTASUND 58 – 104 REYKJAVÍK
Atvinna í boði

Cleaning company

Honda Jazz Comfort
Nýskráður 1/2018, ekinn 1 þús.km., bensín, sjálfskiptur, sýningarbíll frá umboði, heilsársdekk og
vindskeið. Nýr bíll í þessari útfærslu kostar kr.
2.990.000. 3 ára verksmiðjuábyrgð.

Tilboð kr. 2.590.000

is looking for people to work
in cleaning services,( bussines
and residentials). Part time/full
time job. English and experience
are mandatory. Required:
professionalism, reliability and
flexibility.
The applications for job will be
send to the e-mail adress
hallo@stedum.is/ cami@stedum.is,
until 15th of March.

GEFÐU
HÆNU

Um er að ræða einstaka eign sem hefur verið endurnýjuð að mjög
miklu leyti, en eignin er skráð 113,2 fm. Rúmgóð svefnherbergi og
góðar stofur, stór verönd og góður bílskúr. Samkvæmt skipulagi
Reykjavíkurborgar má stækka húsið í allt að 270 fm. Sjón er sögu
ríkari. Ásett verð aðeins 64,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á
johann@hofdi.is
Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

.is
Allt það helsta úr
heimi TÍSKUNNAR
á einum stað
GLAMOUR.IS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Honda Civic Prestige 5 dyra
Nýskráður 10/2017, ekinn 1 þús.km., bensín,
sjálfskiptur, sýningarbíll frá umboði. Flottasta
útfærslan,heilsársdekk, 182 hestöfl.

Verð kr. 3.890.000

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR
– LAGERSTARFSMENN

Erum
vana smiði,
Erum
meðmeð
vana smiði,verkamenn,
verkamenn,
og pípara
múrara, píparamúrara
og lagerstarfsmenn
sem eru
klárir
í mikla
sem eru
klárir í mikla
vinnu.vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780
HANDAFL
EHF
s. 777
2 1444
333
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Þjónustuauglýsingar 
Snyrti & nuddstofan Smart

Löggiltur málarameistari

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Gerum föst verðtilboð í utanhússmálun og endurmálun
sameigna fyrir húsfélög og fleira.
Vönduð vinnubrögð og notum einungis topp efni.

Vaskir Drengir ehf

Sími 512 5407

vaskirdrengir@gmail.com
sími 844-9188

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Ferðaþjónustuhús

Sæti og varahlutir í

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

viftur.is

Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is
Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.

íshúsið

Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga 
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
SKársnesbraut, 200-Kópavogi

Ú
H
Ð

I

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Vertu vinur okkar á Facebook

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

OPIÐ HÚS Í DAG
FRÁ KL. 16:00-18:00
Íbúðir til leigu.
Laugarvegur 59, Kjörgarður

Frum

OP

HÚSARIF • JARÐVINNA • MÚRBROT
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN

Til leigu 8 íbúðir á 3.4. og 5. hæð við Laugaveg 59, Kjörgarði.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð
Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
innb.
bílÁ efri hæð hússins eru íbúðir. Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.

herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Íbúðirnar eru allar nýjar og afhendast fullfrágengnar með öllum
tækjum í eldhúsi, einnig þvottavél og þurrkara.
Allur frágangur er vandaður. Mikið útsýni úr íbúðunum.
Svalir á 3. og 4. hæðinni eru innbyggðar með svalaloku.
Stórar þaksvalir eru á 5. hæðinni og eru heitir pottar á svölum stærri
íbúðanna.
Bílastæði í bílageymslu Reykjavíkurborgar geta fylgt hverri íbúð.
Stærðir íbúða er 2ja, 3ja og 4ra herbergja. Stærðir frá 78 fm. - 138 fm.
Verð frá 290 þús.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
Uppl. gefur Dan V S Wiium hdl. og lögg.fasteignasali í s: 896-4013
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Dan V.S. Wiium - hdl., og löggiltur fasteignasali
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

