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KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

LÍFIÐ ER Á

FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is
fjallar um fólk, tísku,
menningu, heilsu
og margt fleira.

Öll Brandtex merkin eru nú fáanleg í Brandtex í Kringlunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Klassískur fatnaður
fyrir allar konur
Nú er haustið svo sannarlega gengið í garð hjá Brandtex í Kringlunni. Verslunin skartar
nú fullt af fallegum haustfatnaði í æðislega fallegum haustlitum og í öllum stærðum,
eða frá 36-56. Verslunin selur hágæða danskan fatnað á góðu verði. ➛2
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Verslunin selur
Brandtex fatnað
sem er yfir 80
ára gamalt og
rótgróið vörumerki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framhald af forsíðu ➛

V

erðlistanum sem áður
seldi vörumerki Brandtex
með góðum árangri hefur
nú verið lokað eftir margra ára
starf. Berglind Ásgeirsdóttir,
annar eigandi Brandtex, segir
að viðskiptavinir sem áður
versluðu við Verðlistann þurfi
ekki að örvænta. „Öll Brandtex
merkin eru nú fáanleg hjá okkur í
Brandtex í Kringlunni,“ segir hún
„Vert er að minnast á að sívinsælu
velúrgallarnir verða fáanlegir hjá
okkur ásamt klassísku og vinsælu
buxunum frá Brandtex, Sofie,
Emma, Anna og f leirum. Einnig
erum við með Noos buxurnar,
Victoria og Madeline.“
Noos eru gallabuxur sem
eru alltaf til í Brandtex og geta
viðskiptavinir verslunarinnar
gengið að því vísu að þær séu
alltaf fáanlegar. „Við finnum að
fyrrverandi viðskiptavinir Verðlistans eru komnir til okkar að
kíkja á úrvalið og það má segja að
þær séu alveg ótrúlega ánægðar
með úrvalið sem við höfum upp
á að bjóða og tökum við svo
sannarlega vel á móti þeim,“ segir
Berglind.
Verslunin Brandtex er rúmlega eins árs gömul og vita því
ekki margir af henni ennþá að
sögn Berglindar. Verslunin selur
Brandtex fatnað sem er yfir 80
ára gamalt og rótgróið vörumerki. Vörumerkið hefur verið
selt í fjölda ára hér á landi en er nú
fáanlegt allt á einum stað. Brandtex er danskt vörumerki og einkennist af klassískum gæðafatnaði í fallegum litum og mynstrum.
Vörumerkin sem Brandtex býður
upp á eru Brandtex, Signature,
Jensen, Ciso og B-LIKE. Brandtex
skiptist svo í Classic, Coastline
og Copenhagen. Brandtex Classic
eru gömlu góðu vinsælu vörurnar,
Brandtex Coastline eru yfirhafnir
og Brandtex Copenhagen eru
vörur sem einkennast af mjög
smart borgarstíl.
Á síðasta hálfa árinu hefur verslunin unnið að því að lækka vöruverð og hefur það gengið vonum
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.

Emma, regular fit, fáanlegar í síddinni 81 cm í dökkbláu og ljósbrúnu.

Anna, regular fit, fáanlegar í síddinni 78 cm í gráu.

Í Brandtex fæst úrval af vönduðum fatnaði fyrir konur á öllum aldri.

Sofie, slim fit, fáanlegar í síddunum 74 cm og 78 cm í svörtu og drapplituðu.

framar, ætlunin er að halda áfram
að vinna að því að bjóða sem
bestu verðin hverju sinni.
Verslunin er staðsett á annarri
hæð í Kringlunni og aðgengi að
henni er mjög gott þar sem verslunin er staðsett beint á móti inngangi. „Það er mjög góður kostur
að vera svona nálægt inngangi
þar sem viðskiptavinir okkar eru
meðal annars eldri borgarar. Staðsetningin gerir það að verkum
að það er mjög greið leið inn í
verslunina okkar,“ segir Berglind.
Verslunin hefur bætt við þjónustu sína og býður nú upp á að
taka á móti hópum eldri borgara
í svokallað morgunkaffi. „Hægt
er að hafa samband við okkur í

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Staðsetningin gerir
það að verkum að
það er mjög greið leið
inn í verslunina okkar.

verslunina og bóka tíma, síminn
er 558-2800. Dvalarheimili geta
einnig haft samband við okkur og
við komið og kynnt okkar helstu
vörur,“ segir Berglind.
Verslunin heldur einni úti
heimasíðunni Brandtex.is þar
sem hægt er að skoða og kaupa
allar vörur verslunarinnar heima
í stofu.

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,

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

Bílar
Farartæki

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

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín

Búslóðaflutningar
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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
Pípulagnir
NÝIR 2019 MMC OUTLANDER
PHEV PLUG-IN HYBRID
RAFMAGN OG BENSÍN, BETRA
VERÐ OG FLEIRI AUKAHLUTIR
!
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

Sérfræðingar í
ráðningum

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

300.000 undir listaverði og þú
færð að auki : Sóllúgu, Rockford
hljóðkerfi og hitakerfi á rafhlöðu.
Leður/Alcantara, Bakkmyndavél og
fjarlægðaskynjarar, ofl. 5 ára ábyrgð.
Til grár, svartur og hvítur. Verð
5.190.000. Sími 554-6700.

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700
www.bílagalleri.is

Þjónusta

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

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

Garðyrkja
Hellulagnir, lóðastandsetning,
skjólveggir og pallasmíði. Jónas
Freyr Harðarson garðyrkjufræðingur
s: 697-8588.

Bókhald

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

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

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

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is
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