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Osushi 
Tryggvagötu

30% afsláttur 
í hádeginu alla virka daga 

Anna Margrét segist auðveldlega tengjast hlutum tilfinningaböndum. Hér er hún við ljósmynd í miklu uppáhaldi eftir Rögnu Þórisdóttur. MYND/ERNIR

Engin  
heilög Anna
Anna Margrét Jónsdóttir er fyrrverandi 

allt mögulegt; ein sigursælasta fegurðar-
drottning lýðveldisins, frækin flugfreyja 
og nú ferðamálafrömuður. Í sumar flytur 
hún úr einu draumahúsi í annað og segist 
staðna ef hún læri ekki meira. Þó sé hún 

með staðnaða hárgreiðslu. ➛2

Það er ekki til neitt sem heitir 
fermetrahamingja. Ég var alin 
upp í 90 fermetra blokkarí-

búð í Fellunum þar sem við vorum 
fimm í heimili en samt alltaf nóg 
pláss fyrir frændfólk utan af landi 
þegar það kom til náms í Reykjavík. 
Mín fyrsta íbúð var líka lítil, alls 53 
fermetrar á Njálsgötunni, og vegna 
smæðar hennar hugnaðist mér ekki 
að halda þar matarboð. Svo var mér 
boðið í 40 kvenna boð hjá flug-
freyju sem átti pínulitla risíbúð og 
það var ein skemmtilegasta veisla 
sem ég hef sótt. Þá vissi ég að fer-
metrahamingja væri ekki til. Það er 
stemningin sem gildir,“ segir Anna 
Margrét Jónsdóttir sem þrátt fyrir 
allt nýtur þess að búa stórt.

Hún flytur senn í draumahús í 
Skerjafirði og kveður þar með eitt 
fegursta hús borgarinnar við Tún-
götu 34, sem húsameistari ríkisins, 
Guðjón Samúelsson, teiknaði á 
liðinni öld.

„Við höfum haft heppnina með 
okkur í gegnum tíðina, keypt á 
góðum tíma og selt á enn betri 
tíma. Ég hef heldur ekki enn 
skilið við gamla kærastann og það 
kostar. Við Árni erum samstíga 
og hann hefur lúmskt gaman 
af þessu líka. Hann þykist hafa 
skoðun á hinu og þessu og spyr 
nú: „Hvar eru mínir fermetrar í 
nýja húsinu?“ Ég veit ekki hvað 
hann meinar með því. Hann segist 
þurfa dóta- og verkfæraherbergi 
en ég ætla að leyfa honum að ráða 
yfir bílskúrnum,“ segir Anna Mar-
grét og skellir upp úr, en hennar 
heittelskaði er Árni Harðarson, 
aðstoðarforstjóri Alvogen, og hafa 
þau verið kærustupar meira og 
minna frá því á unglingsárum.

„Árni er afar handlaginn og 
þegar við höfðum minna á milli 
handanna gerðum við allt sjálf, 
máluðum eldhúsinnréttinguna 
og brutum niður veggi. Nú höfum 
við efni á að fá betur kunn-
andi menn til verka, þótt það sé 
einstök tilfinning að hafa gert 
hlutina sjálf.“

Gerir húsið sitt Önnulegt
Anna Margrét er full tilhlökkunar 
að flytja og gera fallegt hús að sínu.

„Ég hef alltaf haft brennandi 
áhuga á innanhússhönnun, málaði 
sjö fermetra herbergið mitt í Fell-
unum aftur og aftur sem ungl-
ingur og saumaði þrívegis utan 
um gömlu Ikea-sófana mína. Mig 
dreymdi um að læra arkitektúr 
en pæjuferillinn flæktist fyrir og 
svo flugfreyjustarfið, sem var bara 
gaman. Ég nýt þess í botn að fá að 
ráða heima og hlakka til að gera 
nýja húsið Önnulegt og fagurt,“ 
segir Anna sem hefur frá fyrstu 
húsnæðiskaupum keypt gömul 
hús og gert þau upp.

„Húsið í Skerjafirðinum er það 
nýjasta í minni heimilissögu, 
byggt árið 2002. Það er ægiflott 
og hlaut verðlaun Reykjavíkur-
borgar fyrir hönnun. Hefði ég 
verið spurð fyrir ári hvort ég 
ætlaði nokkurn tímann að flytja af 
Túngötunni hefði svarið verið nei. 
Ég hef alltaf dáðst að byggingum 
Guðjóns Samúelssonar og missti 
andann þegar ég sá Túngötuna á 

sölu á sínum tíma, fegurðin er slík. 
Margir spyrja hvort ég sé á breyt-
ingaskeiðinu, og sonur minn veltir 
fyrir sér hvurslags miðaldra krísu 
ég sé í; hvort það verði sportbíll 
næst, en það varð bara ekki við 
neitt ráðið þegar við sáum Skerja-
fjarðarhúsið, það kom upp óvænt 
og við urðum yfir okkur hrifin,“ 
segir Anna Margrét um húsið sem 
stendur á sjávarlóð með óviðjafn-
anlegt útsýni yfir himin og haf.

„Ég get ekki beðið eftir að renna 
hurðinni út í garð og geta farið 
beint út í ljóta sloppnum og ótil-
höfð. Í miðbænum er byggðin 
þéttari og ekki alveg eins prívat; 
þar þarf ég helst að mála mig áður 
en ég fer með kaffið út í morgun-
sólina,“ segir Anna Margrét sem 
vill hvergi annars staðar búa en í 
póstnúmerinu 101.

„Ég elska gamla bæinn og vil 
geta farið ferða minna um bæinn 
gangandi. Ég nota barina enn og 
eins og Valgeir Guðjónsson söng: 
„Ég held ég gangi heim,“ er enn 
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stórt atriði hjá mér. Það breytist 
ekki úr þessu,“ segir hún og hlær.

Þykir vænt um dauða hluti
Anna Margrét er húsleg húsfreyja á 
sínu heimili.

„Já, ég tek svona köst. Margir 
kannast við tilraunaeldhús Önnu 
og mér finnst gaman að elda ef ég 
hef tíma og fæ skemmtilegt fólk í 
mat. Ég er líka þrifin og bý alltaf 
um rúmin á morgnana en það 
þykir krökkunum mínum galið. 
Mér tókst ekki að ala þau upp við 
að búa um rúmin sín. Ég á hins 
vegar fallega hluti og vil að það sé 
gengið fallega um; það er ekkert 
gaman að eiga fallegt rúmteppi 
sem liggur í haug á gólfinu,“ segir 
Anna og er f ljót með helgartil-
tektina á Túngötunni, sem er 300 
fermetra hús á fjórum hæðum.

„Í f luginu lærði ég að allt er mælt 
í handtökum. Ég var líka alin upp 
við að nýta ferðina, taka með mér 
ruslið á leiðinni út og fara með 
óhreina tauið í þvottakörfuna. Ef 
maður gerir þetta jafnóðum er lítið 
mál að halda við stóru húsi,“ segir 
Anna sem af húsverkunum leiðist 
helst að þvo þvott.

„Mér finnst skemmtilegast að 
þurrka af. Þá handleikur maður 
hlutina sína og fer vel með þá, eins 
og kristalsskálina í stofuglugg-
anum.“

Anna er að vísa í dýrmæta krist-
alsskál úr eigu fjölskyldunnar.

„Ég er mikill safnari enda búin 
að búa lengi. Í fórum mínum er 
ýmislegt frá fjölskyldunni, eins 
og skírnarskál úr kristal sem við 
systkinin vorum skírð upp úr og ég 
lét skíra mín börn upp úr. Tún-
gatan fannst mér vera hús sem 
þurfti að skreyta með kristal og 
á bernskuárum mínum áttu allir 
kristalsskálar sem voru teknar 

fram á jólum undir frómasinn. 
Ég er minna í frómasinum en for-
mæður mínar og set skálina því 
út í glugga,“ upplýsir Anna sem á 
líka forláta matar- og bollastell frá 
ömmu sinni.

„Mér þykir gaman að taka 
fram stellið hennar ömmu. Það er 
stundum sagt að maður eigi ekki 
að bindast dauðum hlutum til-
finningum en ég geri það nú samt 

og þykir mjög vænt um hluti sem 
ég hef haft fyrir að eignast og ég hef 
fengið frá fólki sem mér þykir vænt 
um. Það er hluti af fortíð minni, 
samferðafólki og minningum.“

Saknar þess ekki að fljúga
Eftir að Anna Margrét sagði skilið 
við störf sín sem flugfreyja og 
millistjórnandi hjá Icelandair 
hefur hún unnið við ferðamál.

„Alltaf þegar ég flýg er ég spurð: 
„Anna, saknarðu ekki vinnunn-
ar?“ Svarið er nei. Ég sakna þess 
ekki að vakna á nóttunni og fljúga 
yfir hánóttina en ég sakna fullt af 
vinnufélögum því það er mikið 
af skemmtilegu fólki sem tengist 
f luginu og í það ratar oft fólk með 
ævintýraþrá,“ segir Anna sem 
lærði til leiðsögumanns meðfram 
vinnu sinni hjá Icelandair.

„Í miðaldrakrísu númer eitt fór 
ég svo alfarið í ferðamálafræði í 
Háskólanum. Mig langaði að læra 
meira um landið og eitt leiddi af 
öðru, en það er meira en að segja 
það fyrir konur á miðjum aldri að 
söðla um og fara út á vinnumark-
aðinn. Ég hugsaði með mér að ef 
ég gerði það ekki núna yrði aldrei 
af því. Ég var alltaf á kaffivélinni 
korter í tíu og hugsaði með mér: Er 
þetta lífið fram undan? Því fór ég 
og náði mér í meiri menntun, var 
boðin vinna í framhaldinu og fór 
að vinna hjá lúxusferðaskrifstofu 
en ákvað svo að gera mitt sjálf og 
við erum tvö sem eigum saman 
ferðaskrifstofuna Ave Travel,“ 
útskýrir Anna.

„Þar sem ég er mjög góð í að 
eyða peningum sjálf hef ég verið 
heppin með að fá viðskiptavini 
sem vilja ekkert frekar en að eyða 
peningum. Nú er ég að skipuleggja 
ferð fyrir fjölskyldu sem vill fara 
í þyrluferð yfir Reykjavík og fá 
svo prívat leiðsögn um landið. 
Stundum fer ég sjálf sem leiðsögu-
maður en mig vantar meiraprófið. 
Það er á dagskránni. Ég þarf alltaf 
að læra meira. Annars finnst mér 
ég staðna. Ég er með alveg staðn-
aða hárgreiðslu; síða hárið og ljósu 
strípurnar eru komnar til að vera, 
en mér þykir gott að hafa frelsi til 
að geta sótt námskeið sem ég vil 
og hef til dæmis lagt stund á ljós-
myndun.“

Á dögunum lauk Anna Mar-
grét við að standsetja tvær íbúðir 
í gamla gagnfræðaskólanum á 

Siglufirði, sem var teiknaður af 
Guðjóni Samúelssyni.

„Við Diljá Þórhallsdóttir, 
vinkona mín, fórum gagn-
gert norður og tókum allt í 
gegn. Grunnurinn var ferskur 
en það þurfti að gera þetta 
heimilislegt og hvernig 
gerir maður það? Þar var 
skemmtileg áskorun og við 
studdumst við fyrirfram 
ákveðið fjármagn en þar 
kom sköpunarkrafturinn að 
góðum notum. Það þarf nefni-
lega ekki allt að kosta mikið til að 
vera flott. Maður kaupir kannski 
tvo til þrjá vandaða og dýrari 
hluti en svo kemur til dæmis H&M 
Home sterkt inn með ódýrari 
lausnir. Það kaupir enginn stíl 
með peningum og það er eins með 
heimilin. Maður getur ekki keypt 
sér stíl. Sé allt dýrt, fínt og í stíl er 
hætta á að það verði líka gelt og 
flatt, en þetta tókst vel. Við Diljá 
erum með líkan smekk, báðar með 
nettan athyglisbrest og ofvirkar, 
og hver veit nema við útvíkkum 
þessa ferðahugmynd og færum 
okkur yfir í gistingu í f leiri bæjum 
á Íslandi?“ segir Anna Margrét sem 
er talsmaður þess að Íslendingar 
ferðist meira um landið sitt.

„Ævintýrin bíða okkar í bak-
garðinum og það er svo mikið 
í boði um land allt sem ekki 
var fyrir áratug. Hvarvetna er 
spútnik lið að gera flotta hluti og 
til dæmis á Siglufirði eru fimm 
flottir veitingastaðir og hægt að 
upplifa sig í lúxusferð í útlöndum 
og skella sér á skíði á veturna eða í 
golf á sumrin. Við vildum því skera 
okkur aðeins úr og útbúa lúxus-
dvöl á Sigló.“

Gaman að vera ég
Í frístundum stundar Anna Mar-
grét göngur og fjallahjólreiðar.

„Mér finnst gaman að ganga en 
ég er engin heilög Anna. Það er 
allt gott í hófi og gaman að fara 
með rauðvínsbelju á bakinu inn 
Lónsöræfi, klára svo beljuna og 
reyna að kaupa sér meira rauðvín 
á hálendinu,“ segir Anna og kveðst 
einstaklega heppin í lífinu.

„Það er búið að vera svo gaman 
að vera ég. Ég er við góða heilsu, 
enn skotin í Árna, við erum fínir 
vinir og eigum tvö frábær börn; 
hvað er hægt að biðja um meira?”

Þá hafi verið gaman að taka 

þátt í fegurðarsamkeppnum.
„Þegar leið á þrítugsaldurinn 

runnu stundum á mig tvær grímur 
með keppnirnar en svo sættist ég 
við að þetta var bara hluti af lífs-
reynslunni og hluti af mér. Maður 
verður að hafa húmor fyrir því 
að standa uppi á sviði í sundbol 
og háum hælum með límband á 
rassinum,“ segir Anna og hlær dátt.

Hún vann alla mögulega 
íslenska titla í fegurð á þeim tíma.

„Kannski var ég valin vegna 
þess að ég var með kjaftinn fyrir 
neðan nefið? Ég var alls ekki 
sætust af þessum stelpum en þegar 
ég var í viðtali við dómnefndir 
var ég spurð hvers vegna ég væri í 
keppninni. Ég svaraði alltaf: „Nú, 
til að vinna, auðvitað! Mig langar 
í utanlandsferð og ævintýri.“ 
Fegurðarsamkeppnir voru frábært 
tækifæri til að láta draumana 
rætast og það eina sem ég þráði var 
að skoða heiminn.“

Anna Margrét segist þreytt á 
að vera þekkt sem fyrrverandi 
fegurðardrottning.

„Ég þráði að geta farið í Bónus 
án þess að fólk sneri sér við. Þegar 
ég starfaði sem millistjórnandi 
hjá Icelandair var alltaf tekið fram 
að nú kæmi fegurðardrottningin. 
Hvenær er komið gott? Af hverju 
er ég enn þekkt fyrir þetta 30 
árum síðar? Jújú, ég vann margar 
keppnir en ég tapaði Ungfrú heimi, 
þar sem ég endaði í þriðja sæti. 
Ég var ekkert merkilegri en hinar 
stelpurnar svo það hlýtur að hafa 
verið kjafturinn og himinháu 
skórnir hennar mömmu.“

Lengri útgáfa af viðtalinu við 
Önnu Margréti er á frettabladid.is

Eftirlætis staður Önnu Margrétar í Túngötu er við bogadreginn stofuglugga Guðjóns Samúelssonar. MYND/ERNIR

ð Anna Margrét var valin Fegurðar-
drottning Íslands árið 1987.
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar til sölu
Toyota Aygo til sölu árg.2006, 
ek 152 þús. nýskoðaður, bíll í 
toppstandi. Vetrardekk fylgja. Verð 
400 þús, skoða tilboð. Uppl. s: 780-
1330.

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Kerrur

 Bátar

 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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939. 
Allt almennt viðhald og breytingar. 
Dren, frárennsli.

 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

 Garðyrkja
Garðsláttur  s:7600231  20% 
áfsláttur fyrir eldri borgara.

Sláttur, klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 Bólstrun

 Málarar

 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

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

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

Getum bætt við okkur verkefnum 
í öllu viðhaldi innan og utanhús. 
Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

 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

 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.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

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

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.

 Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.

  Lager eða geymsla.

  Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 
14. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

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

Atvinna

 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

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Suðurnesjalína 2 
Landsnet hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummats-
skýrslu um  Suðurnesjalínu 2. 

Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 5. júní til 18. júlí 2019 á eftirtöldum stöðum: Á Bókasafni Hafnar-
fjarðar, skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá 
Skipulagsstofnun.  Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulags-
stofnunar www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi 
síðar en 18. júlí 2019 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykja-
vík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Kynningarfundir: Vakin er athygli á að Landsnet stendur fyrir opnu 
húsi til að kynna frummatsskýrslu þann 11. júní kl. 17 til 19 í Álfabergi, 
Sveitarfélginu Vogum og 12. júní kl. 17 til 19 að Ásvöllum í Hafnarfirði. 
Kynningarfundirnir eru opnir öllum.  

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  5 .  J Ú N Í  2 0 1 9  M I ÐV I KU DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
Kerrurnar 

frábæru frá 
Humbaur eru 

til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0


