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Kápur, stórar, víðar og 
síðar, eru mikið í tísku 
í vetur eins og sjá mátti 
á sýningu hjá Chanel í 
París. Kvenlegar og fal-
legar.   ➛4
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Laxdal - kápubúð í 80 ár
Í dag ríkir einstök vetrarstemning og síðdegisfjör í Bernharð Laxdal. Boðið 
verður upp á tískusýningu, veitingar og tilboð á ýmsum vetrarfatnaði.  ➛2

Hágæða, ítalskar ullarkápur frá  Cinzia Rocca eru glæsilegar og klassískar yfirhafnir fyrir konur sem vilja vera vel klæddar í vetrarkuldanum. 

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega um�öllun um 
málefni líðandi stundar.



Við elskum að dekra við 
konur og finna handa þeim 
réttu klæðin við öll lífsins 

tilefni og árstíðir,“ segir Guðrún 
Axelsdóttir, eigandi Bernharðs 
Laxdal í Skipholti.

Kápur og sparikjólar hafa verið 
sérgrein Bernharðs Laxdal í 80 ár 
og þar svigna nú fataslár og búðar-
borð undan dýrindis sparifatnaði, 
fallegum kápum sem gera allar 
konur glæsilegar og flottum úlpum 
sem klæða konur vel og umvefja 
þær hlýju í vetrarhörkunum.

„Við erum með gríðarlega mikið 
úrval af kvenfatnaði og í hverri 
viku koma nýjar vörur. Því er úr 
miklu og freistandi úrvali að velja,“ 
segir Guðrún í glæsilegri verslun 

Bernharðs Laxdal þar sem tekið er 
af alúð og natni á móti viðskipta-
vinum og þaðan fara allar konur 
sælar heim.

Fornfræg kvenfataverslun
Hjá Bernharð Laxdal fást heims-
þekkt og eftirsótt vörumerki. Þar 
á meðal Gerry Weber, Taifun, 
Samoon, Betty Barclay, Vera Mont 
og fleiri og fleiri.

„Bernharð Laxdal er fornfræg 
kápuverslun og hefur glatt konur 
í áratugi með glæsilegu úrvali af 
kápum og alls kyns dúnkápum og 
dúnúlpum,“ segir Guðrún.

„Öll vörumerki í Bernharð 
Laxdal styðja ábyrga framleiðslu. 
Þar má nefna hágæða, ítalskar 

ullarkápur frá Cinzia Rocca sem 
eru algjör klassík, ásamt fleiri 
frábærum merkjum sem saman-
standa af einstakri hönnun og 
gæðum. Þá erum við með glæsilegt 

úrval skinnkraga og skinntrefla 
sem prýða hverja konu í svölum 
haustvindum og vetrarríkinu,“ 
upplýsir Guðrún sem býður við-
skiptavinum upp á síðdegisfjör í 
versluninni í dag klukkan 16 til 18.

„Við ætlum að njóta léttra 
veitinga, horfa á glæsilega tísku-
sýningu og bjóða upp á dásamleg-
an klæðnað og fylgihluti á tilboði, 
eins og dýrindis kápur og úlpur 
frá Gerry Weber, Taifun og Betty 
Barclay sem bjóðast á 20 prósenta 
afslætti fram á laugardag.“

Bernharð Laxdal er í Skipholti 29b. 
Sími 551 4422. Skoðið úrvalið á 
laxdal.is.

Bernharð Laxdal styður í hvívetna ábyrga framleiðsluhætti. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þær Anna, Hjördís, Lilja og Guðbjörg taka af alúð á móti viðskiptavinum.

Verslun Bernharðs Laxdal er í glæsilegu húsnæði að Skipholti 29b.

Sumir af fegurstu kjólum landsins fást einmitt í Laxdal.

Dömuleg buxnadragt í rauðum lit er íðilfögur í vetur.

Aðlaðandi er 
konan ánægð 
og það er hún 
svo sannarlega 
komin í fallegan 
kjól frá Bern-
harð Laxdal.

Rósbleikur síðkjóll er rómantískur á síðkvöldum vetrar.

Við ætlum að njóta 
léttra veitinga í 

dag, horfa á glæsilega 
tískusýningu og bjóða 
upp á dásamlegan 
klæðnað og fylgihluti á 
frábæru tilboði.

Fínn blazer-jakki er sígild flík og passar við öll tækifæri.

20%  afsláttur af Gerry Weber, Taifun og Betty Barclay
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Þegar kólnar í veðri er nauð
synlegt að eiga góða vetrar
flík. Á undanförnum árum 

hafa dúnúlpur verið vinsælar 
en nú eiga kápurnar hug allra 
kvenna. Það sýndu frægustu 
hönnuðir heimsins þegar þeir 
kynntu vetrartískuna 20192020 í 
París. Chanel sýndi dásamlegan 
vetrarfatnað í umhverfi sem 
líktist því að vera í miklum 
snjó uppi í fjalli. Snjórinn var 
auðvitað ekki ekta en átti að 
minna á að hlýr og vandaður 
fatnaður getur líka verið fal
legur.

Chanel var mikið með köflótt 
tweedefni, svart og hvítt fór 
vel við umhverfið. Fötin voru 
kvenleg og fallega sniðin. Þau 
voru sannarlega í anda Karls 
Lagerfeld sem lést fyrr á árinu 
og jafnvel líka upphafskonu 
Chanel, Coco Chanel. Karl 
hafði reyndar puttana í hönnun 
þessa vetrarfatnaðar því hann 
var sýndur stuttu eftir lát hans. 
Fyrirsæturnar hylltu minningu 
þessa frábæra hönnuðar í lok 
sýningar og áhorfendur stóðu 
upp honum til heiðurs.

Gróf vetrartíska frá Chanel
Vetrartískan einkennist af stórum jökkum og kápum. Kápurnar eru oft víðar og síðar. Gróf 
tíska er fyrirferðarmikil en hún er einnig hlý og góð eins og Chanel sýndi á tískuviku í París.

Glæsileg 
vetrartíska frá Chanel 

sem sýnd var í París fyrir 
veturinn 2019-2020. Röff og 
töff draktir, kápur, kjólar og 
hattar. Takið eftir síddinni á 

kápunum og kjólunum. 
NORDICPHOTOS/GETTY 

MIÐNÆTUROPNUN 
Í SMÁRALIND 

20%  
afsláttur* 
af öllum 
vörum
*ekki af merktri tilboðsvöru

Fríar sjónmælingar

Opið til 
24:00
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Kr. 7.900.-

Kr. 8.900.-

Kr. 8.900.-

Kr. 8.900.-

Ný seNdiNg
str. M-XXXL

Oft eru vetrarskór stórir og 
klunnalegir og ekki endi-
lega mikið fyrir augað. En 

það er þó hægt að finna skó sem 
geta gengið upp bæði við fínni til-
efni að vetri og henta vel til göngu-
túra í snjónum. Slíkir skór henta 
vel þegar fólk vill kannski fara 
eitthvað fínt út að borða og vill 
geta gengið að veitingastaðnum án 
þess að frjósa á tánum eða blotna 
í gegn, en vill þó ekki líta út eins 
og ferðinni sé heitið í fjallgöngu á 
Everest.

Ef marka má tískusýningarpall-
ana undanfarin misseri virðast 
stígvél vera í tísku. Stígvél eru 
mjög hentugur skófatnaður við 
hin ýmsu tilefni. Flestir tengja 
þau eflaust við útiveru í rigningu, 
garðvinnu eða útilegur. En þegar 
vetrartískan 2019-2020 var kynnt 
bæði í London og Mílanó mátti sjá 
fyrirsætur í stígvélum við fínni 
föt. Stígvél eru ef til vill frekar köld 
á köldustu vetrardögunum hér á 
Íslandi en kosturinn við þau eru að 
auðvelt er að vera í þeim í ullar-
sokkum og þá eru komnir hinir 
fínustu vetrarskór.

Vatnsheldir vetrarskór
Það er fátt verra en að verða kalt og blotna í fæturna. Til 
að njóta útiveru í vetur er því mikilvægt að eiga hlýja og 
vatnshelda skó. Gúmmístígvél eru mjög góður kostur

Hér eru svört gúmmístígvél notuð 
við snyrtilegar buxur, skyrtu og 
jakka. Tilvalinn veisluskóbúnaður.

Stígvél geta tekið á sig  ýmsar 
myndir. Þessi háhæluðu gúmmí
stígvél minna einna helst á gula 
leðurskó frá 8. áratug síðustu aldar. 

Fyrirsæta í Mílanó skartar stíg
vélum við sparilegan svartan kjól. 

Þessi stígvél minna svolítið á frysti
hús. Hér er fyrirsæta í hversdags
legum kjól við hvít gúmmístígvél. 

Klassísk 
svört polla

stígvél sáust á 
tískupöllunum með 

vetrartískunni í 
Kína. NORDIC
PHOTOS/GETTY

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.
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Þjónusta

 Hreingerningar

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.

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.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

 Húsaviðhald

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

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

Smiður getur bætt við sig verkum 
Uppl. Sveinn s. 6912218

 Nudd

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

NUDD - NUDD
Úrvals nudd í miðbæ Kópavogs sími 
888 6618 Elísabet.

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 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! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 
Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 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

Ódýr íbúð til sölu/leigu á 
Skagaströnd. Uppl. S: 847 8446

 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

Honda CR-V Elegance

Honda Civic Elegance

Ford Kuga Titanium S

Honda Jazz Trend

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 4/2017, ekinn 65 þús.km.,  
dísel, sjálfskiptur 9 gírar. 

Nýskráður 3/2018, ekinn 12 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 12/2012, ekinn 120 þús.km., 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 

Nýskráður 3/2018, ekinn 32 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 
3.790.000

 Afborgun kr. 47.307 á mánuði.*

Tilboð kr. 
1.690.000

 Afborgun kr. 27.711 á mánuði.*

Verð kr. 
1.990.000

 Afborgun kr. 24.914 á mánuði.*

Verð kr. 
2.990.000

 Afborgun kr. 37.354 á mánuði.*
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Honda CR-V Executive 
Nýskráður 3/2018, ekinn 13 þús.km., 

dísel, sjálfskiptur 9 gírar. 

Verð kr. 
4.990.000

 Afborgun kr. 62.235 á mánuði.*

Save the Children á Íslandi

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Fasteignir

Atvinna

KÁRSNESBRAUT 45, 200 KÓPAVOGUR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

STÓRAR STOFUR - RÚMGOTT ELDHÚS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI - BÍLSKÚR - 
NÝLEGA VIÐGERT HÚS. 164.0 fm 5 herb. efri sérhæð í vel staðsettu húsi á 
flottum útsýnisstað. Íbúðin er 136 fm og bílskúrinn er skráður 28 fm. V. 59,9 m. 
Opið hús fimmtudaginn 31. október milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

HÓLMGARÐUR 66
108  Reykjavík

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 31. október

á milli 17:00 og 17:30

Verð:   38,4 millj.

Falleg og vel skipulögð 62,4 fermetra 
2ja herbergja íbúð á jarðhæð á þessum 
eftirsótta stað í 108 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

 • Mikið endurnýjuð eign. 

 • Sérinngangur og timburverönd til suðurs.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

BIBLE TALKS IN ENGLISH
WILL BE HELD IN

MENNINGARHÚS Grófinni
Tryggvagötu 15 on the 5th floor, 101 REYKJAVIK

Thurs. Oct. 31: 6-7 pm
Sat. Nov. 2 and Sun. Nov.3: 4-5 pm

We present no new doctrine,
 but uphold all that Jesus lived and taught.

Everybody is welcome!
Vibeke Schaffalitzky & Karen Lund

Göngubraut: 69.500,-
Hámarks þyngd notanda: 110 kg. 
8 prógröm. 
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma. 
Hámarks hraði 14 km/klst. 
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
starfið – erum við með  
réttu manneskjuna

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

VANTAR 10.000 fm 
atvinnuhúsnæði til leigu
á höfuðborgar svæðinu  
eða Suðurnesjum.

 • Er að leita að atvinnuhúsnæði til leigu 
í kringum 10.000 fm á höfuðborgar
svæðinu eða Suðurnesjum. 

 • Hluti húsnæðisins má vera í kjallara.  

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856
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