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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir

Þuríður Ottesen, kaupkona í Bóel, í glæsilegum, svörtum kjól frá StudioB3 og með skart frá Fríðu, nágranna sínum á Skólavörðustíg 18. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fyrir konur sem vilja og
þora að vera öðruvísi
Kaupkonan Þuríður Ottesen fagnar í dag eins árs afmæli verslunarinnar Bóel sem
hún opnaði á Skólavörðustíg 22 fyrir sléttu ári. Af því tilefni verður mikið um
dýrðir í Bóel og veittur 20 prósenta afsláttur af öllum vörum til 24. september. ➛2
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Guðrún Lilja hér einkar töff í jakka og buxum frá meistara Rundholz sem er einstaklega laginn
við að gera flíkur í einni stærð en sem eru glæsilegar á konum óháð stærð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

M

Guðrún Lilja skartar hér afar kvenlegum, svörtum og rómantískum kjól frá þeim virta og vinsæla þýska hönnuði og listamanni Carsten Rundholz. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

konur á aldrinum 35 til 70 ára. Það
eru konur sem þora og vilja vera
öðruvísi,“ segir Þuríður.

ig langaði að opna verslun
með öðruvísi fatnað fyrir
konur; kvenlegar flíkur
sem undirstrika persónuleika
og stíl, segir Þuríður, innt eftir
því hvað hafi drifið hana af stað
með að opna fataverslun í miðbæ
Reykjavíkur þann 18. september í
fyrrahaust.
„Ég hafði löngun til að bjóða
upp á fatnað sem ekki hefur verið
fáanlegur hér á landi lengi. Það féll
strax vel í kramið hjá kvenþjóðinni og margar sem koma í Bóel
upplifa að hér sé kominn vísir af
ELM. Hjá okkur fæst einnig fatnaður eftir þýska fatahönnuðinn
Rundholz en hann fékkst áður í
versluninni ER sem var lokað árið
2009,“ upplýsir Þuríður hin kátasta
í glæsilegri verslun sinni.
„Mér finnst ég oftar en ekki vera
að handleika listmuni frekar en
föt enda eru sniðin oftast flókin
og flíkurnar breytast eftir því hver
mátar þær. Þýski hönnuðurinn og
listamaðurinn Carsten Rundholz
er einstaklega laginn við að gera
flíkur í einni stærð og sem eru
glæsilegar á konum óháð stærð.
Þá eru flíkurnar frá StudioB3 afar
glæstar og töff og á dögunum datt
í hús glæný sending af ómótstæðilegum haustfatnaði,“ segir Þuríður.
Viðskiptavinahópurinn í Bóel er
breiður og samanstendur af heimskonum á öllum aldri.
„Minn elsti viðskiptavinur er 90
ára dama en helst koma til okkar

Þuríður hefur á fyrsta starfsári
Bóel bætt við enn fleiri hönnuðum
í búðina og í mars bættist við
skófatnaður frá danska hönnunarfyrirtækinu Lofina.
„Lofina er heillandi skófatnaður og gaman að segja frá því að
við höfum selt Dönum sem hér
hafa verið á ferðalagi ófá Lofinaskópör. Þá höfum við í tvígang
sent Lofina-skó vestur um haf til
Bandaríkjanna eftir að ferðamenn
sáu skó í búðarglugganum og
höfðu samband þegar heim kom
til að fá skóna senda út til sín, sem
er afskaplega skemmtilegt,“ segir
Þuríður.
Síðsumars bættist við austurríska skómerkið Puro í Bóel.
„Puro er einstaklega flott skómerki sem hefur hitt í mark hjá
viðskiptavinum okkar. Í næstu
viku er væntanleg ný sending frá
Puro og við fáum líka nokkur pör
af Trippen-skóm í byrjun október.
Þá hafa ítölsku handtöskurnar frá
Mandarina Duck slegið gjörsamlega í gegn og var þriðja sendingin
að detta í hús í fyrradag,“ segir
Þuríður, ánægð og þakklát fyrir
viðtökurnar á fyrsta starfsári Bóel.
Hún hefur mikla trú á verslun í
miðbæ Reykjavíkur.
„Ég hef einlæga trú á að versl-

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

Hefur mikla trú á miðbænum

Gullfallegar leður bumbags frá Mandarina Duck hafa slegið í gegn hjá íslenskum nútímakonum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

unarrekstur eigi eftir að byggjast
upp aftur í miðbænum og nú þegar
eru margir kröftugir hönnuðir að
poppa upp, ásamt fullt af spennandi listagalleríum, skartgripabúðum og síðast en ekki síst öll
dásamlegu kaffi- og veitingahúsin.
Það er enda skemmtileg og hressandi upplifun að ganga um götur
gamla miðbæjarins sem hefur
fengið á sig ferska mynd og þá er

Mér finnst ég oftar
en ekki handleika
listmuni frekar en föt
enda eru sniðin oftast
flókin og flíkurnar
breytast eftir því hver
mátar þær.

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

kjörið tækifæri að koma við í Bóel
og kaupa uppáhaldsflíkina sína
með 20 prósenta afmælisafslætti,“
segir Þuríður í sannkölluðu
afmælisskapi.
Bóel er á Skólavörðustíg 22. Heimasíða Bóel, boel.is, verður opnuð nú
á afmælisárinu og hægt fylgjast
með á Facebook undir boel.

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

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.

Búslóðaflutningar

Keypt
Selt

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

Heilsa

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

Atvinna
Til sölu

Nudd
NUDD.

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

Nuddstofan, opið frá 10-20. Einnig
um helgar S. 832 8863.

Heimilið

Húsaviðhald

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

Þjónusta

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Barnavörur

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

9O7 2OO3

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Óskast keypt

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

Spádómar
Pípulagnir
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

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

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

Hreingerningar

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

á frettabladid.is

Húsnæði

hlustaðu þegar þér hentar

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Önnur þjónusta
Upplýsingar í síma 782 8800

Til bygginga

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

Lifum lengur

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

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

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.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARFIRÐI
Getum bætt við okkur tjaldvögnum
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

Hismið

FRETTABLADID.IS

vnr: 8050

Matvinnslu
uppþvottavélar

vnr: 200 (XL)

vnr: 9117

vnr: 8130

