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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Mömmumatur
og meira til!
Hettupeysurnar henta vel bæði fyrir útiveruna og hversdaginn.

Hlaðborð alla virka daga
Kynningarverð 1.990 kr.
Íspinni fyrir krakkana í eftirmat
6-12 ára hálft verð, frítt fyrir
þau yngstu

Einstakar ullarvörur
með gott notagildi

Opið 11-21 virka daga

Matarbarinn
Heimilismatur – Mom‘s food

Laugavegi 178 – matarbarinn.is

Hjá GG Sport fást Icebreaker ullarvörurnar sem hafa verið gríðarlega vinsælar á undanförnum árum. Starfsmenn verslunarinnar búa yfir mikilli
þekkingu hvað varðar gæðaútivistarfatnað fyrir íslenskar aðstæður. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 0 . J Ú L Í 2 0 1 9 M I ÐV I KU DAG U R

Framhald af forsíðu ➛
Nýsjálenska
ullin er einstaklega mjúk og
fín.

I

cebreaker ullarvörurnar eru
gæðaflíkur frá Nýja-Sjálandi.
„Það sem gerir þessar vörur
sérstakar er að í grunninn eru
þetta einu ullarvörurnar sem
stinga ekki og draga ekki í sig lykt,“
segir Leifur Dam Leifsson, annar
eigenda GG Sport. „Tilfinningin er
eins og þetta sé bómull frekar en
ull, fólk hefur ekki kynnst þessu
áður.“

Ekki bara fyrir útiveruna
Að sögn Leifs er Icebreaker
leiðandi á markaðnum. „Nýsjálenska ullin er Merino ull en er
eins og þelull, sem er mikið fínni
heldur en Merino ull. Því fínni
sem þræðirnir eru því minni líkur
eru á að það séu faldar bakteríur
í ullinni. Hefðbundin Merino ull
er frekar gróf, en ekki þessi. Þess
vegna stingur hún ekki.“
Verslunin hefur boðið upp á Icebreaker vörurnar í mörg ár. Merkið
er vel þekkt í útivistarheiminum
en vinsældirnar eru að aukast til
muna. „Fólk er byrjað að klæðast
þessu dagsdaglega, bæði ungir sem
aldnir. Þetta er orðinn hversdagsfatnaður í dag þar sem fólk er í
þessu í vinnunni, heima hjá sér og
svo auðvitað í almennri útivist.“
„Úrvalið er mikið en við erum
með allt frá sokkum, nærfötum,
leggings, stuttermabolum, langermabolum og peysum í húfur,
vettlinga og buff,“ segir Leifur. „Á
hverju einasta ári reynum við að
auka úrvalið og bæta við okkur.
Vinsældirnar eru alltaf að aukast.
Það eru margir sem halda það að
þeir sem kaupa Merino ull séu
einungis veiðifólk og útivistarfólk,
en sú hugsun er að breytast. Þetta
er að færast meira yfir í hversdagsleikann.“

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.

Síðermabolirnir hafa verið vinsælasta varan á undanförnum árum.

Sama hvernig viðrar
Snædís Bergmann hefur notað
Icebreaker vörurnar í nokkur ár
og er gríðarlega ánægð með þær.
„Ég er mjög viðkvæm fyrir ull og
mig klæjar alltaf rosalega undan
henni. Ég var þess vegna ótrúlega
ánægð að finna loksins hið fullkomna föðurland fyrir mig. Þetta
er mýksta ull sem ég hef komist
í snertingu við og sú eina sem
stingur mig ekki,“ segir Snædís.
„Ég uppgötvaði líka að ullin er
ekki einungis ætluð til að nota í
kulda heldur er hún líka æðisleg í
hlýju veðri. Hún heldur á manni
hita í kulda en einangrar mann
á sama tíma frá hita þegar það

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

er hlýtt úti. Ég á það til að svitna
frekar mikið sem er mjög leiðinlegt vandamál en þegar ég er í
Icebreakar ullinni svitna ég nánast
ekki neitt. Það skemmir heldur
ekki fyrir hvað ullin er falleg og
hægt að fá hana í mörgum flottum
litum,“ útskýrir Snædís.
Icebreaker býður einnig upp
á ullarvörur fyrir börn. „Það er
stór plús fyrir okkur því þetta
stingur ekki, sem er þægilegt fyrir
börnin,“ segir Leifur. Það er hægt
að nota fötin allan ársins hring,
ullin hentar vel bæði á sumrin og
veturna. „Viðbrögðin eru frábær,
fólk er gríðarlega ánægt með
þessar vörur frá okkur.“

Eitt af einkennum sokkanna er hvað þeir eru gríðarlega mjúkir.

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,
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Bílar
Farartæki

Þjónusta

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

Pípulagnir

Búslóðaflutningar

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

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

Bátar

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

Keypt
Selt

Til bygginga

Til sölu

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Einstök g

æði

Stiga Estate Pro 9122 XWSY

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

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

Bólstrun

Heilsa

NUDD

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

Kerrurnar
frábæru frá
Humbaur eru
til á lager!
Öllum 750kg
kerrum
fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Nudd
Heilsu og slökunarnudd. Opið frá
9-20. Einnig um helgar S. 832 8863.

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

Sjálfskiptur lúxus sláttutraktor, 4WD
B&S 8240 Intek mótor, 13,1kW
Sérstyrkt sláttuborð,
360 ltr. graskassi
Frábær traktor í erfiðan slátt

Hreingerningar

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Húsaviðhald

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.
Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

550 5055
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Startrailer 1280
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.
Verð: 121.888
kr. án vsk.
0

Fasteignir

Búseturéttir til sölu
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Gerð 1376
Opnanleg að framan.
750 kg. Mál: 205x131x35 cm.
Verð: 169.355 kr. án vsk.

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Nudd
NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

Blásalir 24, íb.502
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í fjölbýlishúsi,
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á 5 hæð með miklu
útsýni og er 93,2 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.12.000.000,- og
mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.júlí sl er kr.185.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags,
tryggingar, viðhaldssjóður, þjónustugjald og aukagjald.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð
í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið
bumenn@bumenn.is

Víðigerði 3

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.

Til sölu er búseturéttur að Víðigerði 3, Grindavík . Eignin er
í nýstandsettu og fallegu parhúsi. Húsið er 2ja herbergja,
81 fm ásamt 28,3 fm bílskúr, samtals 109,3 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.9.800.000,- og
mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.júlí, er kr.187.725.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð
í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið
bumenn@bumenn.is

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/
eða gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast haﬁð
samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 5644 eða
í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir
er til 19. júlí nk. kl. 12.00.
Tilboðseyðublað er hægt að
nálgast á heimasíðu Búmanna; www.bumenn.is

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

