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Nú er það svart
Svartur er liturinn sem flestir kjósa þessa dagana þegar valið er inn 
á baðið. Hjá Innréttingum og Tækjum í Ármúla hafa þau varla við að 
taka á móti sendingum því að nýir sturtubotnar hafa slegið í gegn. ➛2

Íris Jensdóttir veitir viðskiptavinum handleiðslu, hvort sem það er við kaup á sápu frá Ítalíu eða granítsturtubotnum Spáni. MYND/SIGTRYGGUR ARI



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,

Þegar unga fólkið kemur hingað 
og er að gera upp baðherbergið 
þá tekur það undantekningar-

laust svart,“ segir Íris Jensen hjá Inn-
réttingum og Tækjum í Ármúla 31.

Fyrirtækið hennar er ekki það 
stærsta í bransanum en hún hefur 
vart undan að sækja vörur niður 
á höfn. Nú eru það sturtubotnar 
frá Gala á Spáni sem seljast eins og 
heitar lummur.

„Botnarnir eru úr granít/Stonex 
efni sem er sérstaklega endingar-
gott. Það er hægt að skera af 
botninum til að aðlagast veggjum 
og efnið er sett beint á gólfið. Það 
þarf ekkert að þrífa neinar fúgur 
eða neitt vesen. Þetta er til í svörtu, 
drapplituðu og hvítu og gráu og við 
erum að fá sendingu í hverri einustu 
viku af þessum botnum. Það er 
brjálað að gera í þessu og við erum 
mjög ánægð með þær góðu viðtökur 
sem viðskiptavinir okkar hafa sýnt 
þessum nýjungum,“ segir hún.

Botninn er gerður fyrir opnar 
sturtur, svokallaðar „walk in“ 
sturtur. Gala-sturtubotnarnir fást 
í eins til tveggja metra lengdum og 
koma tilbúnir með innbyggðum 
halla sem auðveldar alla upp-
setningu til muna. Flísarnar eru í 
þriggja sentimetra þykkt og er hægt 
að skera eftir máli þannig að þær 
passa inn í flesta sturtuklefa og 
sturtulausnir.

Í versluninni er einnig merki-
legt úrval af handklæðaofnum. Þar 
hefur hönnun tekið öll völd og hægt 
er að fá mjög fallega ofna, sem sumir 
minna frekar á skúlptúra en hinn 
hefðbundna ofn. „Litirnir á ofnana 
eru valdir eftir litakorti og skiptir 
engu hvort hann sé íturbleikur eða 
gulur eða rauður. Þetta er orðið 
meiri skúlptúr og mikil hönnun á 
bak við handklæðaofninn.

Það er til handklæðaofn í and-
dyrið sem er með snögum á og í 
raun er það þannig að úrvalið er 
nánast endalaust. Það tekur um 
þrjár til fjórar vikur að panta ofn 
sem er ekki til hjá okkur á lager.“

Fyrir utan svörtu, möttu blönd-
unartækin frá FIMA Carlo Frattini 
á Ítalíu fást einnig litaðar hand-
laugar og lituð salerni frá GLOBO. 
Það er í raun merkilegt að ganga 
inn í verslunina og skoða úrvalið og 
litavalið af þessari gæðaframleiðslu 
frá Evrópu.

„Globo er til í öllum litum og nán-
ast í hvaða hönnun sem er,“ segir 
Íris og sýnir nokkra vaska og upp-
hengd salerni í mismunandi litum 
og lögun. „Svo má ekki gleyma litla 
dekurhorninu okkar þar sem sápur 
og annað frá Ítalíu og Spáni er að 
finna. Eða snjallspeglinum sem 
seldist upp á skömmum tíma.

Spegillinn er með hátalara og 
sýnir hitastig og annað. Ljós í hill-
unum og eitthvað fleira. Ég hélt að 
ég myndi ekki selja einn einasta en 
hann rann út og er uppseldur.“ Það 
er vel þess virði að rúlla í Ármúla 
til Írisar og skoða úrvalið. Þar er vel 
tekið á móti öllum.

Framhald af forsíðu ➛

Sturtuklefarn-
ir geta komið 
í alls konar 
útfærslum og 
í Ármúla er 
hægt að finna 
sína lausn. 

Handklæða-
ofnarnir taka á sig 
margar myndir og 
koma í ótal litum. 

Rauði ofninn er ekkert minna en 
stórkostlegur. Hönnun á hæsta stigi.

Íris segir að unga 
fólkið sé mjög 
hrifið af svörtu.

Þarna má sjá granítbotninn í sturtunni sem er svo vinsæll þessa dagana að ný sending kemur til landsins frá Spáni í hverri viku. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir dagsins og 
ítarlega umfjöllun um málefni líðandi stundar.

Fylgstu með á frettabladid.is

FRETTABLADID.IS 

og 

Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
á Facebook og Instagram
E
á



Bílar 
Farartæki

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 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

RÁÐGJÖF.
Vantar þig fyrirtækja aðstoð s.s. 
Fjármál, sölumál, markaðsmál, 
starfsmannamál eða almenna 
fyrirtækjaráðgjöf. Margra ára 

reynsla í fyrirtækjarekstri.
Hafðu samb. í 8211000 

Guðlaugur eða  
laugim66@gmail.com

Kynntu þér málið.

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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

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

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.

Heilsa

 Nudd

NUDD
Nuddstofan, opið frá 9-20. Einnig 
um helgar S. 832 8863

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Til sölu

Veðurstofuhæð, nýr mælireitur
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 13. febrúar 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 21. 
febrúar 2019 var samþykkt að auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir Veðurstofu Íslands. Um er að ræða nýjan 
mælireit þar sem verða möstur, mælitæki og tengd aðstaða til veðurmælinga og rannsókna. Umhverfis 
mælireitinn verður opið helgunarsvæði, sem nýtist sem útivistarsvæði. Reiturinn/lóðin verður norðvestan 
Veðurstofunnar á opnu útivistarsvæði við Minni Öskjuhlíð.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst tillaga að 
breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Álftamýri 7-9
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 13. febrúar 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 21. febrúar 
2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Álftamýri 1-5 og 7-9. Í breytingunni 
felst m.a. að byggð er ein hæð ofan á núverandi tveggja hæða byggingu og viðbygging á lóðarmörkum 
lóðar nr. 1-5 við Álftamýri verði hækkuð um tvær hæðir til jafns við aðalhúsið, framlengt að byggingarlínu 
norðurhliðar á 2. og 3. hæð og horn jarðhæðar er enn opið. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 4. mars 2019 til og með 15. apríl 2019. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum, 
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 15. apríl 2019. Vinsamlegast notið uppgefið 
netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

4. mars 2019
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um nýtt deiliskipulag og tillögu 
að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er auglýst nýtt deiliskipulag í Reykjavík. 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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#Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is

Velkomin
í sýningarsalinn 
Dragháls 4

Tilkynningar

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


