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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

HVER
VANN?
Sportið á frettabladid.is
færir þér allar nýjustu
fréttirnar úr heimi
íþróttanna.

Brynja Þóra Guðnadóttir hönnuður breytti bílskúr í stúdíóíbúð. Hún hannaði íbúðina sjálf og notaði liti til að hólfa niður hvert rými. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Leikur sér með liti
Brynja Þóra Guðnadóttir, hönnuður, myndlistarkona og húsgagnasmiður, bjó
nýlega til 30 fermetra íbúð í bílskúr þar sem hver fermetri var vel nýttur. ➛2
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Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

Brynja hefur
gaman af
að leika sér
með liti til að
stækka eða
minnka rými.

sandragudrun@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

B

ílskúrinn var alveg hrár.
Hann er 47 m2, 30 m2 voru
notaðir í íbúðina og afgangurinn var nýttur í vinnustofu
og geymslu á endanum á vinnustofunni. Geymslan er ekki nema
fjórir fermetrar,“ segir Brynja.
Inn í þetta pínulitla rými sem
íbúðin er, kom Brynja fyrir eldhúsi, baðherbergi, stofu og svefnherbergi.
„Rýmið er L-laga og það nýtist
ágætlega. Eldhúsið er inni í L-inu
og þar kom ég fyrir bæði uppþvottavél og þvottavél. Baðherbergið er við hliðina á eldhúsinu
og breiddin á því er 80x250 cm.
Það er alveg minnsta stærð af
baðherbergi, ef þú vilt ekki hafa
sturtuna yfir klósettinu. En það
er svo sem alveg hægt að hafa það
þannig,“ segir Brynja.
Við hliðina á baðherberginu er
svefnherbergið þar sem er rétt svo
nóg pláss fyrir 160 cm breitt rúm.
„Þú skríður bara inn í það,“ segir
Brynja. „Með þessu móti gat ég
gert stofuna sem stærsta.“
Stofan er við hliðina á svefnherberginu og er rýminu skipt upp
með gardínu sem hægt er að draga
fyrir rúmið. Hún skiptir svefnherberginu og stofunni líka upp
með því að hafa sitthvorn litinn
á veggnum sem er sameiginlegur
með stofunni og svefnherberginu.
„Litir eru svolítið í tísku núna,
sem er skemmtilegt því það er
hægt að nota liti til að leika sér
svolítið með arkitektúrinn. Þú

getur falið eða dregið fram arkitektúrinn. Þú getur stækkað rými
og minnkað rými með litum,“
útskýrir Brynja.

Gerir mikið úr litlu
„Núna er fasteignaverð og leiguverð hátt og fólk vill þá kannski
gera meira úr litlum rýmum. Leigja
út frá sér eða gera íbúð handa
börnunum sínum í bílskúrnum.
Í litlum rýmum er ekkert endiBrynja kom eldhúsi, baðherbergi og
svefnherbergi fyrir í pínulitlu rými.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Maður þarf að
hugsa bæði um liti
og lýsingu því litur er
ekki neitt án lýsingar.
lega best að mála allt hvítt, það
getur verið kuldalegt. Það skiptir
kannski meira máli að nota liti
sem gera umhverfið hlýlegra, en
sumir kaldir litir stækka rýmið svo
þetta er svolítið samspil.“
Brynja segir að þegar hún
hannaði bílskúrsíbúðina hafi hún
hugsað mikið um litina. „Það er
pínu hátt til lofts í stofunni og þar
notaði ég bleikan lit sem gefur
hlýju. Ég hugsaði líka mikið um
lýsinguna. Lýsing skiptir mjög
miklu máli upp á stemningu.
Svefnherbergið er grænt og ég
passaði líka að hafa hlýlega lýsingu
þar. Maður þarf að hugsa bæði um
lit og lýsingu því litur er ekki neitt
án lýsingar.“
Brynja útskýrir að litir hafi líka
mjög sálfræðileg áhrif. Grænn
sé til dæmis mjög róandi litur og
henti þess vegna vel í svefnherbergi. Hún segir að í litlum rýmum
sé ekki gott að hafa mjög ólíka liti
því þeir leiði hugann að því hvað
rýmið sé lítið. „Það er betra að hafa
meiri harmoníu. En ég til dæmis
notaði ég svolítið liti til að hólfa og
skipta upp rýminu í bílskúrsíbúðinni. Það er frekar hátt til lofts þar
svo mér fannst það koma vel út.
Þetta fer allt eftir aðstæðum.“

KÁPURNAR KOMNAR

Litir tengja rýmin

Fylgið okkur á FB

S Í G I L D

K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Brynja segir að þó hún skipti
rýmunum í bílskúrnum upp með
ólíkum litum þá noti hún líka
svipaða liti til að tengja rýmin.
„Það er til dæmis bleikur veggur í
stofunni og grænir í svefnherbergFólk 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.

Svefnherberginu og stofunni er skipt upp með gardínu og sitt hvorum
litnum á veggnum. Brynja nota liti til að hólfa og skipta upp rýminu.

Eldhúsinnréttingin er græn og veggurinn bleikur. Brynja notar svipaða liti í
eldhúsinu og í stofunni til að tengja rýmin og skapa þannig harmóníu.

inu. Svo er einn veggur í eldhúsinu
líka bleikur og eldhúsinnréttingin
er græn Ikea-innrétting. Svo er
loftið inni á baði grænt og græn
fúga milli flísanna. Það skapar
harmoníu að tengja litina í öllum
rýmunum.“
Brynja mælir með því að nota
ólíka litatóna til að lífga upp á
rými sem eru í hlutlausum lit.
„Ólíkir tónar hlið við hlið gera
rýmið líflegra og oft fallegra. Núna
er ég til dæmis í öðru verkefni
sem er svolítið skemmtilegt. Ég
teiknaði tvær íbúðir í stórum
kjallara á einbýlishúsi. Þar er 220
cm loftrými á flestum stöðum en
í annarri íbúðinni er sólskáli sem
er með fjögurra metra háu lofti.
Borðstofan og stofan eru þar en
eldhúsið er í ganginum þar sem er
mjög lágt til loft. Þetta er gluggalaust rými svo lýsing skiptir miklu
máli,“ segir Brynja.

Hún útskýrir að í rýmum sem
þessum sé hægt að nota málningu
á skemmtilegan hátt til að láta
rýmið virka víðara og hærra.
„Eitt ráð er til dæmis að vera með
aðeins dekkri lit vel fyrir neðan
sjónlínuna, aðeins ljósari lit fyrir
ofan þar og hafa loftið svo 25%
ljósara en veginn. En ef þú ert með
skjannahvítt loft, þá geturðu í raun
minnkað rýmið því það dekkir
vegginn. Loftið þarf að tóna vel við
veggina. Það skiptir máli.“
Brynja bætir að lokum við að
fólk sem komið hefur inn í bílskúrsíbúðina trúi því varla að hún
sé ekki nema 30 fermetrar. „Vel
hannað rými hefur svo mikil áhrif
á það hvernig við skynjum það og
getur stækkað það og gert það notalegra. Það er mikilvægt að spá í það
þegar maður hannar óhefðbundin
rými eins og bílskúra eða önnur lítil
rými fyrir fólk til að búa í.“

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

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf

VERSLUNIN HÆTTIR

70% AFSL.
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Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Bílar óskast

Hreingerningar

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

Húsaviðhald

Önnur þjónusta

Til bygginga

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

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

Garðyrkja

SKRÚÐGARÐYRKJA OG
RÁÐGJÖF.

Þjónusta

Tek að mér haustklippingar, þrif á
lóðum og alla almenna garðyrkju
og tek einnig að mér ráðgjöf
varðandi stærri breytingar.
Hjörleifur Björnsson
skrúðgarðyrkjufræðingur
s:662-6625

Pípulagnir
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

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

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

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

Atvinna

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is

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

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

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.

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Heimilið

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

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Barnavörur

Keypt
Selt
Til sölu

Hreinsa þakrennur fyrir veturinn og
tek að mér ýmis smærri verkefni.
Uppl. s:8478704 eða manninn@
hotmail.com

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA

Þjónusta

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

Húsnæði

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

Húsnæði í boði
Óskast keypt
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

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

Tilkynningar

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

Íslenskupróf fyrir
umsækjendur um
íslenskan ríkisborgararétt
haustið 2019
Íslenskupróf vegna umsókna um
íslenskan ríkisborgararétt verða
næst haldin á
Akureyri 19. nóvember – kl. 13.00,
Ísaﬁrði 20. nóvember – kl. 13.00,
Egilsstöðum 21. nóvember – kl. 13.00
og í Reykjavík 25. til 29. nóvember
bæði kl. 09.00 og 13.00.

Upplýsingar í síma 782 8800

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

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
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Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
s. 618 8418 • vinnupallarehf@gmail.com

Atvinna

Atvinna í boði
Helgarafleysingar vantar á
Hreyfilsbíl, helgina 27-29
september. Mazda 6. Uppl. S:8962410 Helgi.

Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður
Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni

Útlendingastofnun

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

gjofsemgefur.is

Skráning hefst í dag og fer fram með
rafrænum hætti á www.mimir.is
Síðasti skráningardagur er
4. nóvember. Prófgjald er 35.000 kr.

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

