Þ R I ÐJ U DAG U R 2 6 . N ÓV E M B E R 2 0 1 9

KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Björn Þór Heiðdal og Margrét Guðlaugsdóttir saumakona með nýja dúnsæng og kodda sem bæst hafa við vandað vöruval Rúmföt.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Aðeins það besta fyrir þig

Falleg sængurföt fyrir vandláta eru aðalsmerki Björns Þórs Heiðdal hjá Rúmföt.is. Nú hafa bæst við undurmjúkar og dásamlegar æðardúnsængur á góðu
verði og koddaver úr Mulberry-silki sem fara vel með hár og hárgreiðslur. ➛2
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Það er ævintýri að koma í verslunina Rúmföt.is á Nýbýlavegi 28 og skoða fallegt úrval sængurfata við allra hæfi.

Hjá Rúmföt.is fást ítölsk rúmföt í
miklum gæðum, 600-700 þráða.

Glæsileg rúmföt úr egypskri bómull fást meðal annars í Rúmföt.is.

Rendur, doppur, blóm og óræð munstur prýða rúmfötin í mörgum litum.

Gullfalleg rúmföt í miklu gæðum er gjöf sem gleður og endist lengi.

É

g vil bara það besta,“ segir
Björn Þór Heiðdal, verslunar
stjóri í Rúmföt.is, einni
alflottustu rúmfatabúð landsins
sem fagnar sínu fyrsta afmæli um
þessar mundir.
„Viðtökur á fyrsta starfsárinu
hafa farið fram úr björtustu
vonum,“ segir Björn. „Margir hafa
nefnt við mig að það hafi verið
vöntun á svona verslun eftir að
Fatabúðin og Verið hættu starf
semi og fólk er virkilega þakklátt
fyrir að enn sé hægt að kaupa
sængurfatnað í góðum gæðum á
Íslandi,“ segir Björn.

Fann ekki góða sæng heima

Ásamt því að selja lúxus rúmfatnað
frá Ítalíu, Þýskalandi og Kína selur
Rúmföt.is dúnsængur og kodda í
algjörum sérflokki.
„Í janúar fór ég utan til Frankfurt
til að skoða Heimtextil, stærstu
textílsýningu heims sem þar er
haldin ár hvert. Þangað mæta nán
ast öll fyrirtæki í þessum bransa
og skiptir ekki máli hvort leitað sé
að indverskum mottum, sturtu
hengjum fyrir hótel eða æðar
dúnsængum frá Íslandi; þar finnst
bókstaflega allt sem viðkemur
textílvörum,“ upplýsir Björn sem
uppgötvaði einstaklega mjúkar og
vandaðar dúnsængur á Heimtextil,
sem nú eru komnar í Rúmföt.is.
„Það var nú pínu óvart,“ segir
Björn brosandi. „Það stóð ekkert
til að fara að flytja inn dúnsængur.
Ég hafði alltaf staðið í þeirri
meiningu að hægt væri að kaupa
fínar sængur í næstu rúmabúð hér
heima en fyrir síðustu jól langaði
mig í nýja sæng. Sú gamla, sem
mamma gaf mér á sínum tíma úr
Dún og fiður, var komin til ára
sinna. Ég fór því á stúfana og kíkti
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.

Þetta var nú pínu
óvart. Það stóð
ekki til að fara að flytja
inn dúnsængur en ég
samdi við framúrskarandi framleiðanda um
svakalega flottar sængur
og mjög fín verð.
Björn Þór Heiðdal

í allar búðir sem mér datt í hug,
þuklaði á hinum ýmsu dúnsæng
um en ekkert varð af kaupunum,“
upplýsir Björn.

Dásamlegar dúnsængur

Eftir að hafa heimsótt birgja sína á
sýningunni í Frankfurt hélt Björn
rakleiðis í sal 11.0 á Heimtextil.
„Þar voru saman komnir flestir
af bestu framleiðendum Evrópu í
dýnum, dúnsængum og koddum.
Úrvalið af öllu sem manni getur
dottið í hug var ótrúlegt og ég rakst
þar meira að segja á íslenskt fyrir
tæki sem selur æðardúnsængur en
þótti þær heldur dýrar,“ segir Björn
sem varð fyrir hugarfarsbreytingu
á Heimtextil.
„Gæðin sem þar voru fengu
mig til að endurskoða mína fyrri
afstöðu til þess að hægt væri að
kaupa hágæða sængur á Íslandi,
en í stuttu máli er það varla hægt,“
segir Björn sem ræddi við nokkra
aðila í sal 11.0.
„Sumir höfðu takmarkaðan
áhuga á að ræða við mig, en sem
betur fer kannski því ég endaði
með að semja við framúrskarandi
framleiðanda um alveg svaka
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Nætursvefninn verður betri þegar hvílst er í rúmfötum úr satíni eða damaski og þau eru sannkölluð heimilisprýði.

lega flottar sængur og fín verð,“
segir Björn sem einnig kíkti niður
í kjallara þar sem fjölmörg asísk
fyrirtæki voru með bása sína.
„Þar var allt önnur stemning
og mun meiri læti. Nokkur stór
kínversk fyrirtæki vildu selja
mér gáma af koddum og sængum
til prufu. Ég var spurður hversu
marga gáma ég vildi panta ef sýnis
hornin væru í lagi. Ég setti þá upp
mitt besta pókerandlit og sagði
það fara eftir verðinu. Svo þakkaði
ég fyrir mig og fór,“ segir Björn og
brosir að minningunni.

Flottustu efni í heimi

Í Rúmföt.is fást einnig rómuð
rúmföt úr ítölskum damask- og
satínefnum sem saumuð eru í
búðinni. Það er Margrét Guðlaugs
dóttir saumakona sem sér um

vandaðan saumaskapinn en hún
saumaði áður fyrir Fatabúðina og
fleiri aðila.
„Þetta eru flottustu efnin sem ég
hef á ævinni saumað og hef ég nú
saumað úr ansi mörgu í gegnum
árin,“ segir Magga við sníðaborðið.
En þótt Margrét sé dugleg koma
flest rúmfötin tilbúin að utan,
meðal annars frá ítalska vefar
anum Quagliotti og þýska fyrir
tækinu Curt Bauer.
„Quagliotti er lítið, ítalskt fjöl
skyldufyrirtæki sem framleiðir
hágæða rúmföt fyrir kröfuharða
viðskiptavini. Meðal viðskipta
vina eru hótel á borð við Ritz í
París, MGM í Macau, The Mark í
New York, The Peninsula í Hong
Kong og nýja Armani-hótelið í
Mílanó. Þá er Curt Bauer leiðandi
fyrirtæki fyrir betri sængurfatnað

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

á þýska markaðnum og framleiðir
dásamlega rúmföt sem er auðvelt
að þvo og koma með rennilás í stað
hnappa,“ segir Björn.
Rúmföt.is selur einnig eftirsótt
silkikoddaver í mjög fallegum
litum.
„Fyrir jólin bjóðum við kodda
ver úr 100 prósent Mulberry-silki
á aðeins 5.900 krónur, 22 og 25 mm
gæði. Mér skilst að það eigi að fara
einkar vel með hár og hárgreiðslur
en því miður hef ég enga reynslu af
því sjálfur,“ segir Björn og hlær.
Rúmföt.is er á Nýbýlavegi 28 í
Kópavogi. Sími 565 1025. Opið alla
virka daga frá klukkan 12 til 18 og á
laugardögum frá klukkan 11 til 15.
Skoðið heillandi úrval sængurfata
á rumfot.is.

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. 694 4103,

Frá SORPU til þín, frá þér til
þess sem þér þykir vænt um

Umhverfisvænn
jólaundirbúningur
Desember er dásamlegur og það er ansi margt í jólaundirbúningnum sem má
gera á umhverfisvænan hátt. Njótum aðventunnar, jólanna og áramótanna
með því að endurvinna, endurnýta og föndra. Það er gott fyrir umhverfið og
skapar notalegar samverustundir með fjölskyldunni.

Gjafapappírinn
Það er einfalt og ódýrt að búa til fallegan jólapappír með því að mála
dagblöð eða tímarit og skreyta með litríkum úrklippum. Síðan er upplagt
að pakka gjöfum í kassa og box úr skápnum og nota gamla efnisbúta og
viskastykki í staðinn fyrir hefðbundinn gjafapappír.

Kortin
Heimagerð jólakort sem eru búin til úr pappa og öðru efni sem er til á
heimilum eru persónuleg og vekja kátínu. Síðan er tilvalið að nýta gömul
jólakort, gefa þeim framhaldslíf og nota sem pakkamiða.

Skrautið
Það er góð hugmynd að föndra sitt eigið jólaskraut. Möguleikarnir eru
endalausir og á netinu má finna margar góðar hugmyndir. Mundu samt
að gæta fyllstu varúðar. Við viljum ekki eldhættu á hátíð ljóss og friðar.

Gjafirnar
Á nytjamörkuðum, eins og Góða hirðinum, leynast margir fallegir munir sem
er gaman að gefa öðrum um jólin. Heimagerðar gjafir slá líka alltaf í gegn.
Þeim fylgir hlýhugur sem sýnir sanna væntumþykju. Það er líka gaman að
gefa gæðastund og lauma í pakkann miða á tónleika, í leikhús, nudd eða
annað notalegt sem kætir.

Tökum vel
á móti 2020
Við skulum skilja við gamla árið eins og við viljum taka á móti því nýja. Eftir
mikil veisluhöld þarf að taka til. En best er að sýna fyrirhyggju og skilja sem
minnst eftir sig. Njótum nýja ársins og setjum umhverfið okkar í forgang.

Gjafapappírinn
og pakkaböndin

Skreytingar úr
greinum og jólatré

Flugeldar, notaðir
og ónotaðir

Best er að endurnýta pappírinn og böndin.
Brjótum pappírinn saman, losum hnúta,
rúllum upp og geymum. Sá pappír sem fer í
ruslið má fara í blátunnuna en pakkabönd úr
plasti og plastumbúðir fara í grenndargám
fyrir plast. Athugið að pappír með glimmer
eða málmáferð hentar illa til endurvinnslu.

Í sumum tilfellum sækja sveitarfélög á
höfuðborgarsvæðinu jólatré til íbúa en
hægt er að finna upplýsingar um það á
heimasíðum þeirra. Á endurvinnslustöðvum
er tekið við jólatrjám frá einstaklingum
án gjaldtöku en þau eru send til frekari
vinnslu í Álfsnesi, m.a. sem stoðefni í gerð
jarðvegsbætis.

Þó að flugeldar séu að mestu leyti úr
pappa gerir leirinn í botninum á þeim það
að verkum að pappinn er ekki hæfur til
endurvinnslu. Þess vegna fer flugeldarusl
í gám fyrir blandaðan úrgang á næstu
endurvinnslustöð. Ósprungnir flugeldar eiga
hinsvegar að fara í spilliefnagám og þá skal
ekki geyma á milli ára á heimilum.

Jóla- og áramótaruslið

Í hvaða flokk?

Hvert á að skila?

Mandarínukassar
Jólagjafapappír
Jólakort og pakkamiðar
Plastumbúðir
Jólatré
Jólaseríur
Gjafir sem hittu ekki í mark
Leikföng úr plasti
Rafmagnsleikföng
Jólapeysur
Flugeldar (notaðir)
Flugeldar (ónotaðir)

Ómálað timbur
Pappír og pappi
Pappír og pappi
Plastumbúðir og annað plast
Trjágreinar
Lítil raftæki
Nytjahlutir
Plastumbúðir og annað plast, nytjahlutir (ef heilt)
Lítil raftæki, nytjahlutir (ef heilt)
Föt og klæði
Almennur heimilisúrgangur
Spilliefni

Endurvinnslustöð
Endurvinnslustöð, grenndargáma og blátunnu
Endurvinnslustöð, grenndargáma og blátunnu
Endurvinnslustöð og grenndargáma
Endurvinnslustöð
Endurvinnslustöð
Endurvinnslustöð
Endurvinnslustöð og grenndargáma
Endurvinnslustöð
Endurvinnslustöð og grenndargáma
Endurvinnslustöð og orkutunnu
Endurvinnslustöð

Allar nánari upplýsingar um
flokkun er að finna á sorpa.is
SORPA | Gylfaflöt 5 | 112 Reykjavík | 520 2200 | sorpa.is

Nóvembertilboð

Lúxsus-Heitsteina-Andlitsbað (90mín.) + Lit&Plokk 22.880kr

Tilboð 17.880 kr – 25% afsl.

Lit&Plokk + Augnhárapermanett: 15.880 kr

Tilboð 11.880 kr – 25% afsl.
Litun & plokkun 5.980 kr

Tilboð 4.500 kr – 25% afsl.

Lögum háræðaskemmdir

Hollywoodmeðferð

Viltu græja þetta sem fyrst ?

Alvöru húðmeðferð Kynntu þér málið !

Fyrir

Eftir

Við fjarlægjum ur andliti háræðastjörnur, blóðblöðrur,
háræðaskemmdir í andliti eftir rósroða. Það þarf
yfirleitt 3 meðferðir til að loka skemmdu háræðunum
endanlega. 4 vikur þurfa að líða milli meðferða.

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Tilvalið í
jólapakkann

Snyrtistofan Hafblik
Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is

Smáauglýsingar
Bílar óskast

Bílar
Farartæki

Spádómar

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Til leigu í Garðabæ einstaklingsíbúð
með sér inngangi,reyklaust og
rólegt. Upplýsingar í síma: 892-8825.

Keypt
Selt

Þjónusta

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Húsnæði

Húsnæði í boði

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

550 5055

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

Atvinnuhúsnæði
IÐNAÐAR- EÐA
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til sölu
Hreingerningar

Til leigu 180-270 fm.
atvinnuhúsnæði með
innkeyrsluhurð í Bolholti 4
(bakhús) 105 Rvk.
Laust strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða
grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar
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Geymsluhúsnæði
Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

VY-ÞRIF EHF.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Honda Jazz Trend
Nýskráður 6/2017, ekinn 35 þús.km.,
bensín, 6 gírar.

Tilboð kr.
1.690.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

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

GEFÐU
HÆNU

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
Opið: 10 -18 alla virka daga.

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

gjofsemgefur.is

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.

Heilsa

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking
skilar fagmennsku og gæðum.

Nýr Ford Transit Trend L3H2.
Dráttarkrókur, hraðastillir,
fjarlægðaskynjarar ofl Til afhendingar
samdægurs Verð kr.3.980.000 án vsk.
Kr.4.935.200 m.vsk

Tímavinna eða tilboð.

9O7 2OO3

Honda CR-V Executive dísil

Verð kr.

Nýskráður 9/2016, ekinn 36 þús.km., dísil,
sjálfskiptur 9 gírar.

3.890.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

Nudd

9O7 2OO2

Nuddstofan, opið frá 10-19. Einnig
um helgar S. 832 8863.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Magnúson ehf
Gilsbúð 3, 210 Garðabæ
Sími: 517 9500
www.magnusson.is

S. 893 6994

Honda CR-V Elegance navi
Nýskráður 6/2017, ekinn 80 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

MIKLUBRAUT 56
105 Reykjavík

Verð kr.
3.490.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is

TIL LEIGU EÐA SÖLU

OP IÐ HÚ S

Þriðjudaginn 26. nóv.
frá kl. 17:00-17:30

58,4 fm 2ja herbergja íbúð á 2 hæð
í litlu fjölbýli að Miklubraut 56 í Reykjavík
• Húsið hefur fengið andlitslyftingu, að utan sem innan
• Eignin er á móts við Klambratún, fallegu útivistarsvæði
• Göngufæri er í miðbæinn og alla helstu þjónustu
• Einnig stutt í skóla á öllum stigum, sundlaug ofl
Verð:

34,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Honda HR-V Elegance dísil

HÓLMGARÐUR – TIL LEIGU EÐA SÖLU

Nýskráður 11/2016, ekinn 35 þús.km., Honda Connect með leiðsögukerfi, dísil, 6 gírar.

Verð kr.
2.890.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

Til leigu atvinnuhúsnæði á jarðhæð við Hólmgarð 34.
Húsnæðið getur hentað undir ýmsan rekstur svo sem kaffihús,
verslun eða annað.
Heildarstærð húsnæðis er 170 fm en mögulegt er að skipta því í
tvær einingar um 85 fermetra.
Á efri hæðum hússins eru íbúðir.
Allar nánari upplýsingar veittar á Miðbæ fasteignasölu,
Vegmúla 2. Sími 588-3300 eða midbaer@midbaer.is

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari

Vatnagörðum 24 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afborgun miðast við 80% lánshlutfall í 7 ár. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 8,94%

Nýr Suzuki Vitara GLX 1,4 Eco Boost.
Sjálfskiptur 4x4. Leður / Alcantara,
Til: Silfur og Dökkgrár. Listaverð:
5.490 þús Okkar verð: 3.990 þús.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

ÚTSALA Á SÍÐUSTU
BÍLUNUM !!!

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

