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Tíska

Charlotte Casiraghi og
franski kvikmyndaframleiðandinn Dimitri
Rassam gengu í hjónaband um helgina.
Charlotte er barnabarn Hollywood-leikkonunnar Grace Kelly og
Raniers fursta. ➛6

30% afsláttur

í hádeginu alla virka daga

Hlynur James Hákonarson og Arnar Leó Ágústsson fyrir utan verslunina sína CNTMP. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Draumar og dugnaður
koma manni langt
Osushi
Tryggvagötu

Arnar Leó Ágústsson og Hlynur James Hákonarson voru handvissir um
hvað þeir vildu gera í framtíðinni þegar þeir voru ungir. Á síðasta ári létu
þeir drauma sína rætast og opnuðu fataverslunina CNTMP í desember. ➛2
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Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

F

élagarnir Arnar og Hlynur
eru miklir áhugamenn um
tísku og hafa lengi vel fylgst
með þeim áhugaverða heimi sem
tískuheimurinn er. „Planið var
fyrst að opna bara vefsíðu og selja
föt í gegnum hana en við urðum
svo heppnir að finna skyndilega
þetta húsnæði sem við erum í
núna, þannig að við gátum ekki
annað en stokkið á það tækifæri,“
segir Arnar.

Opnuðu verslun á 20 dögum
Þeir sáu að það var opið gat á
markaðnum fyrir verslun með
þeim vörum og þeirri tísku sem
þeir fylgdust með. „Við fengum
lyklana að húsnæðinu snemma í
nóvember og við tók allsvakaleg
vinna þar sem við þurftum að
gera allt upp, en sú vinna skilaði
sér þar sem við náðum að búa til
verslun á 20 dögum.“
Arnar segir að áhuginn hjá
þeim báðum hafi kviknað langt
fyrir tíma samfélagsmiðla en þeir
kynntust samt sem áður í gegnum
verkefni sem Hlynur og vinir
hans voru að vinna í á Instagram.
Seinna meir stofnuðu þeir Arnar
og Hlynur ásamt tveimur öðrum
vinum sínum fatamerkið Reykjavik Roses. Þeir seldu f líkur sínar í
Smash í Kringlunni en þegar þeim
samningi lauk vildu þeir finna sér
eitthvað annað gera. „Við eyddum
tveimur og hálfum mánuði
sitjandi á skrifstofu að pæla hvað
við gætum gert, þangað til þessi
hugmynd kom upp og allt sprakk
í kjölfarið. Núna í dag erum við
tveir að reka búðina og við erum
hérna alla daga og aldrei ekki,“
segir Arnar.

Föt fyrir alla
Nafnið CNTMP kemur frá orðinu
„contemporary“ og helsta hugmyndafræðin á bak við verslunina er að fötin séu í takt við samtímann. Strákarnir bjóða bæði
upp á íslensk og erlend fatamerki.
Vinsæl merki frá Los Angeles,
New York og Danmörku er hægt
að finna í versluninni. Íslensk
fatamerki fá einnig að njóta sín
hjá þeim en þeir eru með merki á
borð við Reykjavik Roses, Brutta
Faccia, Flare, Bökk og svo CNTMP
STUDIO, en þessi lína sem var
jafnframt sú fyrsta frá þeim strákunum kom út um síðustu helgi.
Fötin í búðinni höfða til allra og
f lokkast sem „unisex“.

Tíska og tónlist
Á efri hæðinni í húsnæðinu á
Laugaveginum eru þeir með þrjú
stúdíó, CNTMP STUDIO. „Tíska
og tónlist tala svo vel saman. Enginn annar á Íslandi er með fataverslun og tónlistarstúdíó í sama
húsi. Við erum tengdir tískunni og
tónlistinni og okkur fannst gott
að setja þetta undir sama þak.“
Einhverjir af vinsælustu tónlistarmönnum landsins leigja stúdíó

Strákarnir leggja áherslu á að taka inn föt sem þeir sjálfir fíla. Eins og sést hér eru sumarlitirnir mættir í CNTMP. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

hjá CNTMP STUDIO. Ásamt
því að búa til tónlist eru margir
rapparar duglegir að auglýsa fötin
frá CNTMP á samfélagsmiðlum.
„Markaðssetningin okkar fer
aðallega fram á Instragram og
Facebook og hafa vinir okkar
í rappleiknum hjálpað okkur
mikið að auglýsa vörurnar okkar,“
segir Arnar. Hann er afar ánægður
með fyrstu mánuðina hjá þeim og
er spenntur fyrir komandi tímum.
„Þetta hefur gengið ótrúlega vel,
í rauninni miklu betur en við
bjuggumst við.“

Síbreytilegur innblástur
Arnar segir að þeir sæki innblástur frá mismunandi stöðum. „Það
sem okkur finnst f lott tökum við
inn en innblásturinn er alltaf að
breytast. Við fylgjum straumum
inni á milli ef straumurinn er
sterkur og hann virkar, en annars
fylgjumst við vel með og veljum
inn það sem við sjálfir fílum,“
segir Arnar.
Markmiðið hjá CNTMP næstu
vikur og mánuði er að stækka
og bæta við sig fleiri merkjum.
Núna eru þeir að vinna í því að
opna netverslun sem mun fara í
loftið á næstu vikum. „Við höfum
verið að fá mikið af fyrirspurnum
frá erlendum ferðamönnum sem
kíkja til okkar á Laugaveginum
um hvort við ætluðum ekki að
opna netverslun og margir vilja
að við opnum erlendis. Fólk frá
New York, Kaupmannahöfn, Ósló
og fleiri borgum hefur sýnt okkur
mikinn áhuga, sem er auðvitað
bara mjög skemmtilegt.“

Hlynur James og Arnar Leó eru ánægðir með fyrstu mánuðina hjá CNTMP.
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

Fyrsta fatalínan kom nýlega frá strákunum undir nafninu CNTMP STUDIO. Þeir eru spenntir fyrir framhaldinu.

Fallegar plöntur prýða verslunina um þessar mundir. Einnig er alltaf hægt að treysta á góða tónlist í búðinni.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764
| Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen,
solrunfreyja@frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

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,

BUXNADAGAR

20% afsláttur af öllum buxum
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Dúettinn Chloe x Halle klæddi sig upp sem Múfasa og Skari. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Listakonan og aktívistinn Betye
Saar fór alla leið í þemanu.

Stofnendur viðburðarins hjónin Richard Lawson og
Tina Knowles-Lawson voru glæsilega til fara.

Búningaveisla
stjarnanna
FLOTT SUMARFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR

Fræga fólkið
í Hollywood
klæddi sig upp í
góðgerðarskyni.

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

sandragudrun@frettabladid.is

G
kvartbuxur

Kr. 6.900.- • Str. 36-52 • Litir: svart, hvítt, rautt, beige og blátt

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

óðgerðarhátíðin Wearable
Art Gala var haldin í þriðja
sinn í Los Angeles um helgina. Þema hátíðarinnar að þessu
sinni var ferð til Pride Lands, sögusviðs kvikmyndarinnar The Lion
King. Endurgerð myndarinnar er
væntanleg í kvikmyndahús í júlí
þar sem engin önnur en Beyoncé
ljær persónunni Nölu rödd sína.
Það var því viðeigandi að söngkonan mætti á hátíðina klædd sem
ljónynja. Hún var klædd þröngum
gylltum ljónabúningi þöktum
pallíettum, eftir hönnuðinn
Georges Hobeika. Búningurinn
var skreyttur fjöðrum sem mynduðu ljónsmakka á öxlum söngkonunnar. Á efri hluta búningsins
var útsaumað ljónsandlit og til
að toppa þennan stórglæsilega
búning bar Beyoncé gullskikkju á
herðunum. Þarna var sannarlega
mætt drottning ljónanna.
Fleiri stjörnur létu sjá sig á
hátíðinni í glæsilegum búningum.
Þar mátti sjá Kelly Rowland og
Michelle Williams sem stýrðu
viðburðinum ásamt Beyoncé. En
saman skipuðu þær hljómsveitina
Destiny’s Child.
Systurnar Chloe og Halle Bailey
sem skipa R&B dúettinn Chloe x
Halle mættu klæddar sem faðirinn
Múfasa og hinn illi frændi Skari.
Listakonan Betye Saar mætti í
glæsilegum búningi í afrískum
anda. Stafurinn sem hún hélt á
minnti helst á persónuna Rafiki.
Wearable Art Gala var stofnað
af Tinu Knowles Lawson, móður
Beyoncé, og eiginmanni hennar
Richard Lawson. Hátíðin er fjáröflun fyrir Waco-leikhúsið í Los
Angeles sem er hugsað til að gefa
listamönnum af ólíkum uppruna
tækifæri til að koma sér á framfæri.

Beyoncé var sannkölluð drottning ljónanna. MYND/INSTAGRAM

Michelle
Williams og
Kelly Rowland
stjórnuðu viðburðinum með
Beyoncé.

FULLKOMIN
Í FRÍIÐ
„Child er einfaldlega besti spennusagnahöfundurinn.“
ASSO CI ATED PRESS

„Einstök spenna,
Child bregst ekki
lesendum sínum.“
MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE

Jack Reacher snýr aftur
í bók sem gefur þeim
fyrri ekkert eftir

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla virka daga 10–19 | Laugardaga 11–16 | www.forlagid.is
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Barnabarn Grace Kelly
gengur í það heilaga
Charlotte Casiraghi og franski kvikmyndaframleiðandinn Dimitri Rassam gengu í hjónaband
um helgina. Charlotte er barnabarn Hollywood-leikkonunnar Grace Kelly og Raniers fursta.
Elín
Albertsdóttir

Eitt frægasta
brúðkaup
sögunnar þegar
Grace Kelly og
Rainier fursti
gengu í það
heilaga í Monte
Carlo í Mónakó
árið 1956.

elin@frettabladid.is

Þ

að var ekkert til sparað
í lúxus og f lottheitum í
brúðkaupinu sem fram
fór í Mónakó. Brúðurin klæddist fatnaði frá Chanel og Saint
Laurent á brúðkaupsdaginn og
var ákaf lega glæsileg. Charlotte
er dóttir elstu dóttur Grace og
Rainers, Karólínu, sem var mikið
í heimsfréttunum þegar hún var
yngri.
Karólína hefur dregið sig út úr
sviðsljósinu á síðari árum. Hún
var fyrst gift Philippe Junot en
þau skildu. Stuttu síðar giftist hún
Stefano Casiraghi en hann lést
voveiflega í spíttbátakeppni árið
1990 en þá var Charlotte aðeins
fjögurra ára.
Charlotte og Dimitri eiga einn
son saman, Balthazar, sem er sex
mánaða. Þau áttu eitt barn hvort
frá fyrri samböndum. Charlotte hefur ritstýrt tímaritum og
komið að útgáfu.
The Prince’s Palace of Monaco
þar sem hjónin voru gefin saman
er sami staður og amma hennar
og afi giftu sig í einu frægasta
brúðkaupi sögunnar árið 1956.
Charlotte bar demantshálsmen
frá Cartier við brúðarkjólinn
sem var í eigu Grace Kelly og var
brúðargjöf til hennar. Chanelbrúðarkjóllinn þótti minna á
kjól sem Grace klæddist í kvikmyndinni To Catch a Thief frá
árinu 1955. Jafnvel hárgreiðslan
minnti á gamlar Hollywoodmyndir.
Eftir athöfnina var haldin
veisla á Monte Carlo Beach hótelinu þar sem er gríðarlega fallegt
útsýni yfir Miðjarðarhafið.
Charlotte setti sjálf inn
brúðar myndir á Instagram. Eftir
því sem tímaritið People segir
hafa þau Charlotte og Dimitri
þekkst um nokkurra ára skeið.
Ástin kviknaði þó ekki fyrr en
um jólin 2016 í París.
Flestir fjölskyldumeðlimir

Móðir brúðarinnar, Karólína af
Hanover, ásamt
Karl Lagerfeld
sem nú er látinn.
Þau voru miklir
vinir.

Mynd sem
brúðurin setti
á Instagram af
þeim nýgiftu.
Glæsilegur kjóll
og hárgreiðsla í
anda Hollywood.

Dimitri Rassam og Charlotte Casiraghi á svokölluðu Rósaballi í Mónakó.

voru samankomnir í brúðkaupinu og má þar meðal annarra
nefna Albert fursta og eiginkonu
hans, Charlene, ásamt börnum
þeirra. Karólína prinsessa var að
sjálfsögðu mætt ásamt öðrum
börnum sínum, Andrea og Pierre
Casiraghi og Alexöndru de
Hanover. Karólína er gift Ernst
August, prins af Hanover.

Charlotte bar
demantshálsmen
frá Cartier við brúðarkjólinn sem var í eigu
Grace Kelly og var
brúðargjöf til hennar.

BÓKHALDSREKSTUR
OG RÁÐGJÖF
Veglegt sérblað Fréttablaðsins um bókhaldsrekstur
og ráðgjöf kemur út miðvikudaginn 12. júní
Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.
Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Arnar Magnússon markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími: 550-5652 / arnarm@frettabladid.is
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Það eina sem þarf er sjálfstraust
Skærir litir í einföldum búningi
eru komnir í
tísku samkvæmt
grein á HuffPost.
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

Á

tískusýningum erlendis hafa
litirnir fengið að njóta sín í
vor. Blá, gul, bleik og græn
litbrigði hafa fengið að njóta sín, og
þau ættu að falla vel inn í sumarið
á Íslandi sem hefur allavega byrjað
á sólríkum dögum hér á höfuðborgarsvæðinu.
Shawnelle Prestidge er virtur
förðunarfræðingur í tískubransanum. Hún segir litbrigði falla
misvel að mismunandi húðlit. Því
skærari sem litirnir eru því meiri
líkur eru á að þeir fari þeim sem
eru með dökkan húðlit vel, en allir
geta málað sig með skærum litum
svo lengi sem sjálfstraustið er til
staðar.
„Almennt séð er óskrifaða reglan
sú að kaldir litir eru notaðir á
hvíta húð á meðan heitari litir eru
notaðir á dekkri húð,“ segir Blair

Sköpunargleðin á að fá að njóta sín þegar skærir litir eru annars vegar,
enda líta þeir aldrei út fyrir að vera náttúrulegir. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Vel valdir skærir litir með náttúrulitum geta skapað nútímalegt útlit.

Þessar reglur eru
ekki meitlaðar í
stein og fara algjörlega
eftir útlitinu sem þú ert
að reyna að ná fram.

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

ÞETTA ER BYRJAÐ!
www.veidikortid.is

SMART SUMARFÖT, FYRIR SMART KONUR
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Petty sem er kanadískur förðunarfræðingur. „En af hverju að setja
sjálfum sér fullt af reglum?“
Petty segir að sterkir og áberandi
litir munu aldrei líta út fyrir að
vera náttúrulegir á neinum, þess
vegna snýst notkun á þeim í förðun
meira um sköpunargleði heldur
en að gera sig sætan. Það eina sem
þurfi til er óbilandi sjálfstraust. „Ef
þú ert með dökka húð og langar að
vera með ísbláan maskara, gerðu
það bara,“ segir Petty.
Lauryn Hopwood, hárgreiðslukona og förðunarfræðingur,
minnir á gullnu regluna að meira
sé minna, og það sé best að leggja
áherslu á einn hlut í einu þegar
kemur að förðun. Hún leggur til
að setja til dæmis á sig grænan
augnblýant, húðlitaðan varalit og
döggvotan andlitsfarða.
Til að koma í veg fyrir að líta út
fyrir að vera á leiðinni í 80’s partí,
segir Prestidge að mikilvægt sé
að halda áherslunni á einum stað
eða á einum lit. „Hafðu förðunina
einfalda ef þú vilt forðast að líta út
fyrir að vera of gamaldags. Einn
eða tveir skærir litir í góðu jafnvægi, með náttúrulegri litum,“ en
Prestidge bætir þeim fyrirvara við
að þessar reglur séu ekki meitlaðar í stein og fari algjörlega eftir
útlitinu sem þú ert að reyna að ná
fram. Sköpunargleðin á að fá að
blómstra og kannski eru reglur til
þess að brjóta þær.
Skærir litir eru ekki bara að ryðja
sér til rúms í förðunarvarningi í ár.
Eins og kemur fram í annarri grein
á HuffPost voru neonlitaðar flíkur
líka áberandi á tískusýningum í
vor, eftir hönnuði á borð við Prabal
Gurun, Brandon Maxwell og Virgil
Abloh. Þó að sjá hafi mátt mismunandi liti voru neonbleikur og
neongrænn sérstaklega áberandi.
Þeir sem eru kannski ekki alveg
tilbúnir að hoppa í regnbogagallann geta haldið sig við skæra varaliti eða naglalakk til að byrja með.

Það má fara eins langt og maður vill í litagleðinni, í bæði fatavali og förðun.

LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarﬁrði
544 5100 – granitsteinar.is

Smáauglýsingar
10 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Hreingerningar

Nudd

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

VÉLAR TIL LEIGU

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

VODVABOLGA.IS
býður þér að panta nudd heim
til þín,
Nudd heim i stofu.
Heilnudd 8454057

Garðyrkja

Spádómar

Hitachi ZX19-5
2 tonna með hraðtengi
og þremur skóflum.

Honda HR-V Comfort
Nýskráður 11/2016, ekinn 48 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

SPÁSÍMINN 9086116.

Verð
kr. 2.690.000
Afborgun kr. 34.996 á mánuði

Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

Keypt
Selt

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,-

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

Bílar óskast

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

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

Hitachi ZX33U-5A
3,5 tonn með hraðtengi
og þremur skóflum.

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!

Hitachi ZW75-6
5,1 tonn, hraðtengi, skófla,
gafflar og auka vökvalögn.

Honda Jazz Trend
Nýskráður 6/2017, ekinn 26 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Ásett kr. 2.290.000

Tilboð
kr. 1.990.000
Afborgun kr. 25.931 á mánuði

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

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

Húsnæði

Hitachi ZX350LC
36 tonna, hraðtengi
skófla og fleygur.

Húsaviðhald
Vinnuvélar

Þjónusta

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

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

7EZIXLI'LMPH
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM
I
VI

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

KIA Carens Lux 7 manna
Hitachi ZX490LCH
50 tonn, hraðtengi og skófla.

Nýskráður 5/2018, ekinn 29 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð
kr. 3.990.000
Afborgun kr. 51.831 á mánuði

Dieci Icarus 40.14
Lyftigeta 4 tonn,
lyftihæð 14 m.
Gafflar og skófla.

Þjónusta

Peugeot 108 Active
Dieci zeus 37.7
Lyftigeta 3,7 tonn,
lyftihæð 7 m.
Gafflar og skófla.

Nýskráður 6/2016, ekinn 60 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Verð
kr. 990.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Hyundai HX220L
22 tonna með hraðtengi
og tveimur skóflum.

Peugeot 208 Active Navi
Nánari upplýsingar:
694-3700/gk@velafl.is
694-3800/hh@velafl.is
www.velafl.is

Nýskráður 8/2016, ekinn 46 þús.km.,
bensín, beinskiptur

Verð
kr. 1.490.000
Afborgun kr. 19.445 á mánuði

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM
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Opið hús fimmtudaginn 6.júni kl. 18:00-20:00
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Glæsilegar og vandaðar íbúðir í 11. hæða fjölbýli miðsvæðis í Kópavogi.
•
•
•
•
•
•

Fallegar og vandaðar 2ja – 4ra herbergja íbúðir
Vandaðar innréttingar
Innbyggður ísskápur, uppþvottavél og spanhelluborð
Allar svalir með svalalokun
Vélræn loftræsting
Stæði í bílageymslu

2ja-3ja-4ra Nýjar útsýnisíbúðir

Verð frá 39,4 m. • Stærðir frá 62 fm.

Allar upplýsingar veita:

Ólafur Sævarsson
s:820-0303
olafur@domusnova.is

Hrafnkell Pálmason
s: 690-8236
hrafnkell@domusnova.is

Björgvin Rúnarsson
s: 855-1544
bjorgvin@domusnova.is

Fasteignasala venjulega fólksins - Nýbýlavegi 8 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi - www.domusnova.is - Sími 527 1717

12 SMÁAUGLÝSINGAR
Atvinnuhúsnæði
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Atvinna

Fasteignir

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

Atvinna óskast

Hvassaleiti 95

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
SÍMI: 414-3000

103 Reykjavík

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

Fjárfestingartækifæri
í Smáralind
Lögmenn Kirkjutorgi kynna einstakt fjárfestingartækifæri í
Smáralind, veitingastaðinn O’Learys sem er hluti af hinni
vinsælu veitingahúsakeðju.
Glæsilegur veitingastaður sem var opnaður í desember 2017.

Um 260 fm raðhús á þremur hæðum
ásamt bílskúr - Aukaíbúð í kjallara
6WD²VHWW¯UµWJUµQXKYHUˋ
stutt frá allri þjónustu
Fjögur svefnherbergi á efri hæð
Stór og björt stofa þaðan sem útgengt
er út í garð
Pallur með heitum potti
Endurnýjað og stækkað eldhús

Gerðu verðsamanburð !

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Rekstur með mikla möguleika.
Nánari upplýsingar veitir Jónas Örn Jónasson
í síma 7708200 eða jonas@logmennk.is

Verð :

92,3 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Smiðshöfði 8

Til sölu

110 Reykjavík

LOGAFOLD 66, 112 RVK

VERÐ: 84.9M

Einbýli á einni hæð á besta stað í Grafarvogi, neðst í Logafold.
Húsið er múrsteinsklætt timburhús með rúmgóðri stofu með mikilli
lofthæð og vönduðum innréttingum. Bílskúr er rúmgóður og vel
frágenginn með ﬂísum á gólﬁ. Húsið er samtals 197 fermetrar
og þar af bílskúr 36,7 fm.
204 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð þar
sem búið er að innrétta 9 svefnherbergi
og í sameign er eldhús og baðherbergi.

Ólafur H. Guðgeirsson, MBA, lgfs., veitir allar
upplýsingar í síma 663-2508 eða olafur@stakfell.is

Laust við kaupsamning.

Vantar þig starfsfólk?

Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Getur verið laust með stuttum fyrirvara.

Verð :

45,0 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

- með þér alla leið -

hagvangur.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús

Sími 550 5055

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
ÁMyWDRJJyéDíMyQXVWX

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

&ORMBËLSTRUN
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Gúmmíbelti

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

- Fyrir smágröfur

o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Job.is

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

