KYNNINGARBLAÐ

Nítró er ein elsta mótorsportvöruverslun landsins.
Þar er að finna allt sem viðkemur þessu áhugamáli,
hvort sem um sumar- eða vetrarsport er að ræða. ➛2
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Þar sem
ævintýrið byrjar

Lífsstíll

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir

Magnús Þór Sveinsson, sölumaður hjá Nítró, við stýrið á CFMOTO ZForce 1000 buggy-bílnum. MYND/EYÞÓR
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Framhald af forsíðu ➛

M

ótorsportvöruverslunin
Nítró hefur verið með
umboð fyrir CFMoto til
fjölda ára en fjórhjólin og buggybílarnir hafa fyrir löngu sannað
sig fyrir áreiðanleika, gæði og gott
verð. Í vikunni kom fyrsta sending af 2019 línunni í verslunina og
þar er m.a. að finna tvær tegundir
af fjórhjólum sem ekki hafa sést
hér á landi áður segir Magnús Þór
Sveinsson, sölumaður hjá Nítró
Sport. „Um er að ræða nýtt og
öf lugt CForce 1.000 kúbika fjórhjól og nýtt CForce 600 kúbika
hjól. Áfram verða í boði 520cc
hjól ásamt 450cc hjólinu. Öll
hjólin eru ríkulega útbúin, með
rafmagnsstýri, spili, sætisbaki,
dráttarkrók o.f l. Öll hjólin, nema
450cc hjólið, eru skráð tveggja
manna. Einnig var árgerð af 2019
ZForce 1000 buggy-bílum að detta
í hús en þessir bílar hafa verið
ótrúlega vinsælir upp á síðkastið.
Nýi 1.000 kúbika mótorinn er
mjög kraftmikill sem gerir bílinn
enn skemmtilegri í akstri.“

2019 línan
af CFMOTO
fjórhjólum
er nýkomin í
verslunina.
MYND/EYÞÓR

Mikið úrval
Nítró hefur lengi verið þekkt á
meðal mótorhjóla- og fjórhjólafólks að sögn Magnúsar en það eru
kannski færri sem vita að Nítró
þjónustar einnig allt sem viðkemur vetrarsporti. „Fyrst má nefna
Arctic Cat vélsleðana en fyrirtækið kynnti til sögunnar í vetur einn
byltingarkenndasta vélsleða sem
komið hefur fram á sjónarsviðið í
langan tíma. Um er að ræða Alpha
One sleðann sem er bara með einn
leiðara í búkka sem gerir hann
einstaklega skemmtilegan í akstri.
Að sjálfsögðu býður Arctic Cat
áfram upp á M8000, Hardcore og
Mountain Cat sleðana sem hafa
fyrir löngu sannað ágæti sitt.“
En Nítró einblínir ekki bara á
Arctic Cat segir Magnús því þar er
hægt að fá ýmsa slit- og aukahluti
fyrir allar tegundir vélsleða, t.d.
rífara, nagla, meiða, karbíta, sleðahjól (e. dollies), hita í handföng
og ýmislegt fleira, auk þess sem
hægt er að sérpanta vélar- og varahluti í nær allar tegundir vélsleða.
„Nítró er einnig umboðsaðili fyrir
Kimpex sem er stærsta fyrirtæki
sinnar tegundar í vélsleðasportinu
með hundruð vöruflokka. Fyrirtækið þjónustar einnig vélarhluti
í gegnum CVTech sem sérhæfir
sig í þeim. Nýjasta æðið í vetrarsportinu eru svokölluð snjóhjól,
en það eru torfæruhjól sem beltabúnaður og skíði eru sett undir. Í
Nítró er að finna beltabúnað frá
Yeti og Motortrax í nokkrum mismunandi útgáfum.“

Nítró býður upp
á mikið úrval af
hönskum fyrir
allar árstíðir.

Síðustu ár hafa
heilgallar fyrir
vélsleðafólk
notið mikilla
vinsælda.

Rafmagns- og bensínvespur fyrir 13 ára og eldri.
Beltabúnaður
á torfæruhjól
er nýjasta viðbótin í vetrarsportinu.

Rétti klæðnaðurinn
Það er ekki nóg að eiga góð tæki,
það þarf líka að klæða sig rétt
þegar kuldaboli bítur í kinnar
segir Magnús. „Í versluninni er að
finna allan fatnað í vetrarsportið,
t.d. heilgalla, úlpur og buxur
ásamt skóm, hönskum, undirfötum og hjálmum frá toppframleiðendum eins og FXR, Motorfist,
CKX, Airoh og f leirum. Þeir sem
vilja setja öryggið á oddinn geta
einnig fengið snjóf lóðapoka,
ýlur og stangir frá BCA í verslun
okkar.“

FXR og Motorfist vélsleðaskórnir eru vinsælir.

Vespurnr vinsælar
Þegar sólin fer að hækka á lofti
fyllist búðin af sumarvörum að
sögn Magnúsar. „Ein allra vinsælasta fermingargjöf síðustu ára
hefur verið vespa og hefur Nítró
verið í fararbroddi á þeim markaði með Znen bensínvespurnar
og ZTech rafmagnsvespurnar.
Þær eru ætlaðar þrettán ára og
eldri og þær þarf hvorki að skrá
né tryggja. Nítró er með umboð
fyrir f leiri vel þekkt vörumerki

eins og Kawasaki, Beta og Sherco
sem bjóða upp á margar tegundir
hjóla. Einnig er að finna allan
búnað og fatnað ásamt varaog aukahlutum sem viðkoma

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:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Cat Alpha One vélsleðinn hefur vakið gríðarlega athygli jafnt hér á landi
sem erlendis fyrir nýstárlega hönnun og einstaka aksturseiginleika.

mótorsportinu í versluninni.“
Nítró Sport býður upp á fullkomið verkstæði á staðnum
sem sinnir öllum gerðum og
tegundum tækja, hvort sem þau

eru á tveimur eða fjórum hjólum
eða á belti.
Verslunin og verkstæðið eru í
1.000 fm. húsnæði að Urðarhvarfi
4 í Kópavogi og er opið milli kl.

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

10 og 18 alla virka daga. Vefurinn
nitro.is, sem er nýlega endurnýjaður, er opinn allan sólarhringinn
en þar er að finna alla vöruflokka
sem verslunin selur.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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Keypt
Selt
Til sölu

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt
27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

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

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Skólar
Námskeið

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Námskeið

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Trésmíði
Traustur vektaki á byggingasviði
með áratuga reynslu og reynda
íslenska fagmenn getur bætt við sig
verkefnum, almennri viðhaldsvinnu
og/eða nýsmíði. Hafið samband í
síma 6996065 eða basti@internet.is

Til bygginga
Húsnæði í boði
Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Óskast keypt

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

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.

TIL LEIGU NÝLEGT
165 - 570 FM
ATVINNUHÚSNÆÐI
Í 116 REYKJAVÍK
VERÐ FRÁ KR 990 FM

Markaðurinn er á
frettabladid.is
Markaðurinn færir þér
nýjustu viðskiptafréttirnar
og greinargóða umfjöllun
um viðskiptalífið.
ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN & DANISH
F. FOREIGNERS - ENSKA,
NORSKA, DANSKA

165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 4/3, 1/4,
29/4, 27/5, 24/6, 22/7, 19 8/, 16/9,
14/10, 11/11, 9/12. 4 weeks/4 vikur
x 5 days/5 daga. 2-4 students/nem.
Morn/Aftern/ Evening. Morgna/
Síðd/ Kvöld. Price/Verð: 48.000,Most labour unions pay back part
of course price/ Flest stéttafélög
endurgreiða hluta námsgjalds.
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool.
Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Tilkynningar

Tilkynningar

SKIPULAGSMÁL Í GARÐABÆ
Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti þann 21. febrúar 2019 að auglýsa eftirfarandi tillögur:
Tvær nýjar deiliskipulagsáætlanir í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
1. Hafnarfjarðarvegur, stofnbraut, deiliskipulag
Tillagan gerir ráð fyrir umferðarskipulagi í samræmi við tillögur að bráðabirgða
endurbótum Hafnarfjarðarvegar, að hluta, sem unnar hafa verið af Vegagerðinni í
samráði við Garðabæ.
2. Vífilsstaðavegur og Bæjarbraut, deiliskipulag
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir hringtorgi við gatnamót Vífilsstaðavegar og Litlatúns/
Flataskóla.
Deiliskipulagsbreytingar í samræmi við 1. mgr. 41. gr. og 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
3. Ásgarður, deiliskipulagsbreyting vegna hringtorgs
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir breyttri legu göngustígs við Hraunholtslæk og á
fyrirkomulagi bílastæða og breytingu við gatnamót Vífilsstaðavegar.
4. Miðbær, neðsta svæði (svæði III), deiliskipulagsbreyting vegna minnkunar á svæði
Tillagan gerir ráð fyrir því að deiliskipulagssvæðið minnki sem nemur gatnamótum
Vífilsstaðavegar og Hafnarfjarðarvegar, til samræmis við tillögu að deiliskipulagi
Hafnarfjarðarvegar.
5. Hörgatún 2, deiliskipulagsbreyting vegna hringtorgs
Tillagan gerir ráð fyrir skerðingu í norðvesturhorni lóðar vegna útfærslu á
hringtorgi á gatnamótum Litlatúns/Flataskóla og Vífilsstaðavegar.
6. Ásar og Grundir, deiliskipulagsbreyting vegna minnkunar á svæði
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir breytingum á stígum o.fl. næst Hafnarfjarðarvegi.
7. Hraunsholt eystra, deiliskipulagsbreyting vegna minnkunar á svæði
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir því að deiliskipulagssvæðið minnki við gatnamót
Lækjarfitjar og Hafnarfjarðarvegar.
Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is, og í þjónustuveri
Garðabæjar frá 25. febrúar 2019. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn
kostur á að senda inn athugasemdir við tillögurnar á netfangið skipulag@gardabaer.is
eða í þjónustuver Garðabæjar, Garðatorgi 7 210 Garðabæ, og skulu þær vera skriflegar.
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 8. apríl 2019.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðbæjar

MATVÍS

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Matvæla-og veitingafélags Íslands, verður
haldinn miðvikudaginn 27 mars næstkomandi kl. 16,00 á
Stórhöfða 31 1. hæð, gengið inn Grafarvogsmegin.

Dagskrá:
Venjulega aðalfundarstörf
Lagabreytingar

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir

āÞjónustumiðstöð og hótel í landi Bitru, Flóahreppi
ā80 tonna framleiðsluaukning í seiðaeldisstöð Laxa
Fiskeldis að Bakka, Ölfusi

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 26. mars 2019

Þarftu að ráða?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum
og mannauðsráðgjöf. Við komum
til móts við þarfir fyrirtækja og
sérsníðum lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS
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