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Mikil gróska er í gjafavöruverslun í Kringlunni 
og á þessu ári hefur þeim verslunum sem 
bjóða upp á vandaða gjafavöru fjölgað 
umtalsvert. Hér er úttekt á fjölbreyttu úrvali 
gjafavöruverslana í Kringlunni.

Íslendingar hafa tekið Finnsku 
búðinni á Laugavegi vel frá upp
hafi enda úir þar og grúir af alls 
kyns litríkum og skemmtilegum 
vörum. Margir fagna því eflaust 
að hún sé nú komin í Kringluna. 
„Ég held að Íslendingar og Finnar 
hafi mjög svipaðan smekk þegar 
kemur að hönnunarvörum og 
fatnaði. Íslendingar þekkja auð
vitað vel til Iittala, Marimekko og 
Múmínálfanna en auk þess bjóðum 
við upp á ljós frá &Bros, skemmti
lega öðruvísi skó frá Minna Pa
rikka og hágæða skinnvörur frá 
Mar ita Huurinainen svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Maarit Kaipainen 

sem rekur verslunina ásamt þeim 
Piia Mettälä og Satu Rämö.

Aðspurð segir Maarit aðeins 
ólíkar áherslur á milli verslana. 
„Í Kringlunni leggjum við meiri 
áherslu á fatnað og fylgihluti en á 
Laugavegi er meira um heimilis
vörur. Þar fást þó líka stígvél, 
töskur, klútar og fleira í þeim dúr. 
Fyrir jólin ætlum við svo að bæta 
vinsælustu heimilisvörunum við 
í Kringluna ásamt jólaskrauti og 
jóladagatölum.

Að sögn Maarit þekkja hún, 
Piia og Satu vel til finnskra hönn
uða og framleiðslu, enda allar frá 
Finnlandi. „Við veljum því að

eins góðar vörur sem hægt er að 
treysta.“ Maarit segir það helst 
einkenna finnska hönnun að hún 
er falleg, praktísk og stenst tímans 
tönn. Mikil  áhersla er lögð á há
gæða efnisval og umhverfisvitund. 

Fyrir jólin verður lögð sér
stök áhersla á jólakjóla, náttföt og 
postulín frá Marimekko,  Múmín
jólaskraut, sængurver og hand
klæði frá Finnlayson, ullarteppi 
og hördúka frá Lapuan Kankurit 
og ilmandi hágæða kerti frá De
sico svo eitthvað sé nefnt.

Maarit segir viðskiptavini oft 
hafa orð á því hvað það er gaman 
að koma inn í verslanirnar.

að mati Maarit og Piiu hafa Íslendingar og Finnar mjög svipaðan smekk þegar 
kemur að hönnunarvörum og fatnaði. Á myndina vantar þriðja eigandann, Satu 
rämö. MynD/anTOn brinK

Verslunin Kúnígúnd hefur fyrir 
löngu skipað sér sess í hugum 
landsmanna sem þekkt gjafa
vöruverslun með frábært úrval 
þekktra vörumerkja. Kúnígúnd 
opnaði verslun í Kringlunni árið 
2008 og þar má finna vinsælustu 
vörurnar á hverjum tíma að sögn 
Þóru Sigurðardóttur, rekstrar
stjóra Kúnígúnd.

Hún segir að alltaf sé lögð 
áhersla á góða þjónustu og falleg

an frágang til viðskiptavina. Í dag 
selur Kúnígúnd gott úrval af fal
legum gjafavörum frá mörgum 
af þekktustu framleiðandum Evr
ópu á borð við Georg Jensen, Royal 
Copen hagen, Kosta Boda, Hol
megaard, Rosendahl og Villeroy 
& Boch. Auk þeirra eru einnig fal
legar vörur í boði frá smærri fram
leiðendum. „Jólaóróarnir frá Georg 
Jensen eru vinsælustu jólavörurn
ar okkar en fjölmargir Íslending

ar safna þeim eða gefa í jólagjöf ár 
hvert. Fyrir utan þá bjóðum við upp 
á nær alla framleiðsu þeirra, þar á 
meðal nýju Cafulínuna.“

Önnur þekkt merki sem Kúní
gúnd selur eru m.a. Royal Copen
hagen, Kosta Boda og Rosendahl.

Ókeypis innpökkun er í boði í 
verslunum Kúnígúnd og allar vörur 
má finna í vefversluninni  
www.kunigund.is

Úrval heimsþekktra 
vörumerkja
Kúnígúnd selur gott úrval af fallegum gjafavörum frá mörgum af þekktustu 
framleiðendum Evrópu. Áhersla er lögð á fallegan frágang til viðskiptavina.

„Jólaóróarnir frá georg Jensen eru vinsælustu jólavörurnar okkar,“ segir Þóra 
Sigurðardóttir, rekstrarstjóri Kúnígúnd. MynD/gVa

Vegna mikillar eftirspurnar á 
vörum frá Iittala var þörf á sér
verslun með úrvali af matarstellum, 
glösum og gjafavörum frá þessu 
finnska gæðamerki. Glervaran frá 
Alvar Aalto er gríðarlega vinsæl 
um allan heim en það er ótrúlegt 
að þessi fallega hönnun er næst
um áttatíu ára gömul og því algjör
lega tímalaus. Alvar Aalto hann
aði glervasana árið 1936 en síðan 
hefur varan verið ein sú eftirsótt
asta í skandinavískri hönnun og vin
sælasta vara Iittala.

Í nýju versluninni má finna mikið 
úrval af glerfuglunum frá Iittala en 
þeir eru gríðarlega fallegir og er 
hver og einn fugl munnblásinn og 
unninn af listamönnum hver á sinn 

hátt svo enginn fugl er eins. Einnig 
má finna mikið úrval af matarstell
um sem hafa notið mikillar hylli og 
eru margir að safna þeim.

Vinsældir Moominbollanna hafa 
varla farið fram hjá mörgum og 
eru þeir vinsæl gjafavara. Ár hvert 
kemur nýr sumarbolli og vetrar
bolli sem fást eingöngu í takmörk
uðu upplagi og bíða Moominaðdá
endur eftir þessum söfnunarbollum 
þegar þeir koma út.

Núna er einnig hægt að fá jóla
matarstell í Iittala búðinni en þau 
fást eingöngu á þessum árstíma. 
Þau eru rauð og afar falleg. Mikið 
úrval er af fallegri gjafavöru í Iitt
ala sem mun sannarlega kæta öll 
jólabörn á jólum.

Jólin í iittala
Verslunin Iittala var opnuð á fyrstu hæð Kringlunnar 
8. apríl á þessu ári. Íslendingar hafa tekið versluninni 
opnum örmum enda mikið úrval af fallegum vörum.   

Verslunin iittala er á neðri hæð í Kringlunni en þar er fjölbreytt úrval gjafavara.  MynD/anTOn brinK

Komin í Kringluna
Finnska búðin hefur verið starfrækt á Laugavegi 27 í rúmlega þrjú ár og var 
nýverið opnuð á bíógangi Kringlunnar á þriðju hæð. Þar fást aðeins finnskar vörur.

aarikka armband  
3.990 krónur

  
 



Epal opnaði verslun sína í Kringl
unni þann 26. mars síðastliðinn. Er 
það ein þriggja verslana en Epal 
er einnig í Skeifunni og í Hörpu. 
Í verslun Epal í Kringlunni er 
lögð áhersla á gjafavöru, 
í Skeifunni er mikið 
úrval af húsgögn
um og rúmum auk 
gjafavöru og í 
Hörpunni er úr
valið sérstaklega 
sniðið að ferða
mönnum.

Guðný Her
mannsdóttir, versl
unarstjóri í Epal í 
Kringlunni, segir að 
versluninni hafi verið tekið 
mjög vel. „Hér í Kringlunni erum 
við aðallega með vandaðar, skand
inavískar hönnunarvörur. Helstu 

vörumerkin eru By Lassen, Nor
mann Copenhagen, Iittala, Mari
mekko, Ferm Living, Hay, Lego, 
Rosendahl, Josep Josep og Design 

Letters.“
Epal býður upp á nánast 
allt fyrir heimilið og er 

alltaf vinsælt að kaupa 
eitthvað í jólapakk
ann þar. „Við erum 
með jólaóróana frá 
Georg Jensen og 
jólalakkrísinn frá 
Johan Bülow en 

þessi danski lakkrís 
hefur algjörlega sleg

ið í gegn. Einnig verð
um við með Omaggiojóla

línuna frá Kähler sem marg
ir hafa beðið með eftirvæntingu. 
Auk þess bjóðum við upp á frábært 
úrval af fallegum vörum sem eru 

tilvaldar til gjafa. Vinsælustu gjafa
vörurnar hjá okkur hafa gjarnan 
verið frá Iittala, ásamt Vaðfuglin
um frá Normann Copenhagen og 
Kubuskertastjakanum sem hefur 
alltaf verið mjög vinsæll og þá sér
staklega fyrir jólin. Kubuskerta
stjakinn kemur í fyrsta sinn í gylltu 
núna auk þess að koma í kopar, 
hvítu og svörtu,“ útskýrir Guðný.

Epal fagnar fjörutíu ára starfs
afmæli sínu á þessu ári og hafa 
bæði íslenskir og erlendir hönnuð
ir tekið þátt í að hanna ýmsar vörur 
í tilefni þess. „Vaðfuglinn sem Sig
urjón Pálsson hannaði fyrir Nor
mann Copenhagen var til dæmis 
gefinn út í sérstakri rauðri afmæli
sútgáfu í takmörkuðu upplagi. Þá 
var að koma nýtt sængurver frá 
Ingibjörgu Hönnu í tilefni af af
mæli Epal.

Vandaðar hönnunarvörur í úrvali
Epal hefur það að markmiði að auka skilning og virðingu fyrir góðri hönnun og býður viðskiptavinum sínum þekktar hönnunarvörur frá 
Norðurlöndum og víðar. Epal fagnar fjörutíu ára starfsafmæli á þessu ári og hafa nokkrir þekktir hönnuðir hannað vörur í tilefni þess. 

Guðný segir vörur frá Iittala ásamt Vaðfuglinum frá Normann Copenhagen og 
Kubus-kertastjakanum með vinsælustu gjafavörunum. MYND/STEFÁN

Danska verslanakeðjan Söstrene 
Grene kom fyrst til landsins fyrir 
tíu árum og var strax vel tekið. „Við 
opnuðum í Smáralind 2. desem ber 
og þurftum að hleypa inn í hollum 
fyrstu þrjá dagana. Við opnuðum 
svo aðra verslun í Kringlunni 2012 
og vakti hún ekki síður lukku,“ segir 
Kristín Reynisdóttir, annar eigandi 
Söstrene Grene á Íslandi, en versl
unin í Smáralind var sú fyrsta sem 
keðjan opnaði fyrir utan landstein
ana. „Nú eru verslanirnar hins vegar 
orðnar langt yfir 100 um heim allan 
og er gert ráð fyrir að þær verði 
um 200 innan tveggja ára,“ upplýs
ir Kristín.

Systurnar Inger og Ruth Grene 
opnuðu fyrstu verslunina í Aarhus 
árið 1978. Til að freista viðskipta
vina var ákveðið að bjóða upp á ódýr
ar vörur. „Í upphafi var aðallega um 
að ræða partívarning en síðan hefur 
bæst jafnt og þétt við úrvalið. Versl
unin er enn í eigu sömu fjölskyldunn

ar og er vöruverðinu sem fyrr hald
ið í lágmarki með sanngjarnri álagn
ingu. 

Flestir kannast við hvað það er 
gaman að koma inn í Söstrene Grene 
og það er ástæða fyrir því. „Það er 
lögð mikil áhersla á að viðskiptavin
ir fái skemmtilega upplifun af því að 
ganga um verslunina. Verslunin er 
byggð upp eins og nútímamarkaður 
og er öllu þétt raðað.

Í versluninni eru nokkrar deild

ir og hefur úrvalið í húsgagnadeild
inni aukist að undanförnu. „Þetta 
eru einföld en falleg húsgögn sem 
hafa rokið út. Húsbúnaðardeild
in er líka vinsæl en hönnunardeild 
Söstrene Grene í Aarhus fylgist vel 
með ríkjandi straumum og stefnum.“ 

Í versluninni er einnig lítil leik
fangadeild, myndlistardeild, rit
fangadeild, föndurdeild, veisludeild 
og matvörudeild. „Eftir jól mun svo 
bætast við falleg barnaherbergis
deild,“ upplýsir Kristín.

Jólin nálgast óðum og munu nýjar 
jólavörur berast í hverri viku fram 
að jólum. „Við byrjuðum á jólafönd
ur og jólaundirbúningsvörum en svo 
kemur meira af jólaskrauti og gjafa
vöru og verður gjafavöruúrvalið 
meira í ár en í fyrra.

Verslunin er með virkar facebook  
og instagram-síður facebook.com/
sostrenegreneisland og instag-
ram.com/sostrenegrene

Gjafavöruúrvalið 
meira en í fyrra
Í Söstrene Grene verða teknar upp nýjar jólavörur í hverri viku fram að jólum. 

Í versluninni fæst mikið úrval af jólaundirbúningsvörum, jólaföndri og jólaskrauti.

Eigendurnir Brynja Scheving og Kristín 
Reynisdóttir. MYND/VILHELM

Casa sérhæfir sig í hönnunar
vörum og söfnunarvörum frá 
frægustu vörumerkjum á Ítalíu, 
Skandinavíu og Þýskalandi. Casa 
býður upp á vörur frá fyrirtækj
um á borð við Alessi, Iittala, Kart
ell, Kay Bojesen, Architectmade, 
Kähler, Freemover, Ritzenhoff, 
Rosendahl o.fl.

Casa leggur mikla áherslu á 
framsetningu vara í versluninni 
sem gerir viðskiptavininum auð
velt með að velja gjöf sem hentar 
fyrir það tækifæri sem hann er að 
leita eftir hverju sinni. Í verslun
inni er einnig að finna loftljós og 

lampa frá fyrirtækjunum Kart
ell og Vita, en þau setja skemmti
legan blæ á verslunina. Nú þegar 
jólin nálgast óðum ættu allir að 
geta fundið fallega gjöf við sitt 
hæfi í öllum verðflokkum. Starfs
fólk Casa tekur alltaf vel á móti 
viðskiptavinum með bros á vör.

Casa er einnig með verslun í 
Skeifunni 8, en þar er glæsilegt 
úrval húsgagna, gjafavara og 
ljósa frá þekktum framleiðendum. 

Hægt er að fylgjast með nýjung-
um og hugmyndum á Facebook-
síðu Casa.

Heimsfræg hönnun 
fyrir alla fagurkera 
Verslunin Casa er á annarri hæð Kringlunnar og flutti verslunin þangað í byrjun 
þessa árs. Við flutninginn í stærra húsnæði, breikkaði vöruúrvalið til muna. 
Verslunin er sérlega glæsileg í alla staði og mjög björt og aðgengileg. 

Verslunin Casa er 
flutt í glæsilegt 
húsnæði á annarri 
hæð í Kringlunni. 
MYNDIR/ANTON

Fallegir og hlýir skór sem fást fyrir allan 
aldur í Casa. 

ÚTGEFANDI  
365 miðlar ehf. | Skaftahlíð 24 | s. 512 5000 | fax 512 5301 

UMSjóNARMENN AUGLýSINGA  
Jónína María Sveinsdóttir | jonamaria@365.is | s. 512-5445
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„Við leggjum áherslu á góða hönn-
un því þó mikilvægt sé að hlutur 
sé fallegur skiptir enn meira máli 
að hann virki vel,“ segir Auður 
Jóhannesdóttir ein af eigendum 
DÚKA.

DÚKA er með gæðavörur frá um 
100 framleiðendum sem eiga upp-
runa um víða veröld, frá Svíþjóð 
suður til Spánar og jafnvel til Ástr-
alíu og Bandaríkjanna. „Við erum 
með postulín frá Kahla, til dæmis 
Pronto-bollana sem eiga sér marga 
fylgjendur. Vörurnar frá Iittala eru 
sívinsælar en við erum einnig með 
glervöru frá Leonardo, eldhúsáhöld 
frá Rösle, Peugeot og Microplane og 
margt fleira,“ segir Auður og nefn-
ir einnig vörur frá DUKA í Svíþjóð.

Örbylgjupoppskál í jólapakkann
Auður segir algengt að fólk velji að 
gefa praktískar en þó fallegar jóla-
gjafir. Af slíkum gjöfum sé nægt 
úrval í DÚKA. Hún segist viss um 
að vinsælasta gjöfin í ár verði ör-
bylgjupoppskálin frá Lékué. „Þetta 
er skál til að poppa í venjulegan 
maís. Eitthvað sem allir geta notað.“

Íslensk hönnun
Íslenskar vörur eru einnig vinsæl-
ar í DÚKA. „Við erum til dæmis 
með vörur frá Sveinbjörgu Hall-
grímsdóttur, Hugrúnu Ívarsdóttur 
og Heklu Guðmundsdóttur.” 

Hægt er að fylgjast með DÚKA  
á Facebook og Instagram

„Við leggjum áherslu á góða hönnun því þó mikilvægt sé að hlutur sé fallegur skiptir enn meira máli að hann virki vel,” segir 
Auður Jóhannsdóttir er ein af eigendum DÚKA. MynD/SteFán

„Gjafavörudeildin hjá okkur í Hag-
kaup hefur farið stækkandi ár frá 
ári og síðustu ár höfum við aukið 
verulega við úrvalið af ódýrum en 
vönduðum gjafavörum. Fyrir um 
tveimur árum byrjuðum við að 
selja íslenska hönnun á viðráðan-
legu verði, sængurver, handklæði, 
púða og stjörnumerkja platta, sem 
hefur verið gríðarlega vel tekið af 
viðskiptavinum okkar,“ segir Her-
dís Hrönn Árnadóttir, innkaupa-
stjóri hjá Hagkaup.

„Í gjafavörudeildinni okkar 
erum við með breitt úrval, þar á 
meðal vörur frá hollenska merk-
inu Decoris ásamt bresku merkj-
unum Premier og SIL. Allt eru 
þetta mjög smart vörur á frábæru 
verði. Þessa dagana eru jólalín-

ur þeirra sem eru afar glæsileg-
ar þetta árið að berast í verslan-
ir Hagkaups. Einnig er nýkomin 
til okkar ný lína af RAX-púðun-
um en þeir eru með myndum eftir 
ljósmyndarann Ragnar Axelsson. 
Í fyrra seldust púðarnir upp fyrir 
jólin en nú höfum við gert nýja 
línu með nýjum myndum og verða 
púðarnir klárlega jólagjöfin í ár.“

Íslensku ullarteppin frá Ice-
wear voru mjög vinsæl jólagjöf í 
fyrra og segist Herdís trúa því að 
teppin muni einnig verða það í ár. 
„Íslensku stjörnumerkjaplattarnir 
eru líka frábær jólagjöf fyrir alla 
aldurshópa á flottu verði þannig 
að það er auðvelt að finna fallegar 
jólagjafir á góðu verði hjá okkur,“ 
segir Herdís.

Jólagjöfin í ár  
fæst í Hagkaup
Í Hagkaup Kringlunni er að finna vandaða gjafavöru  
á viðráðanlegu verði fyrir alla aldurshópa. 

Herdís Hrönn, innkaupastjóri hjá Hagkaup, segir gjafavörudeildina hafa farið stækkandi ár frá ári og að síðustu ár hafi verið 
aukið verulega úrvalið af ódýrum en vönduðum gjafavörum. FréttAblAðIð/gVA

Fyrir síðustu jól opnaði verslunin 
Byggt og búið í Kringlunni nýja 
og glæsilega sérhæð með vönd-
uðum gjafavörum. Þar er boðið 
upp á mikið úrval af gjafavöru 
frá heimsþekktum merkjum á 
borð við Rosenthal, Le Creuset, 
KitchenAid og Eva Solo auk fleiri 
gjafa vara frá þekktum framleið-
endum. Að sögn Jens Harðarson-
ar, verslunarstjóra í Byggt og 
búið, er verslunin orðin miklu 
heildstæðari en áður í kjölfar 
breytinganna og býður nú upp á 
flest allt fyrir heimilið; frá ódýr-
um hversdagsvörum upp í glæsi-
lega heimsþekkta hönnun. „Nýja 
hæðin okkar er öflug gjafavöru-
deild þar sem hægt er að kaupa 
mikið úrval af flottri gjafavöru í 
ýmsum verðflokkum fyrir allar 
stærðir heimila og ólíka aldurs-
flokka.“

Gæðavörurnar frá Rosenthal 
eru fyrir löngu orðnar þekkt-
ar hér á landi og býður Byggt 

og búið upp á 
mikið úrval af 
matar stellum, 
kertastjök-
um, vösum og 
öðrum falleg-
u m vör u m . 
„Svo má nefna 
franska merkið 
Le Creuset en 
litfögru steypu-
járnspottarnir 
frá þeim hafa 
slegið í gegn 

hér á landi eins og annars stað-
ar. Þessir pottar vekja alls staðar 
mikla athygli enda nánast tísku-
vara frekar en eldhúsvara. Við 
bjóðum líka upp á fleiri falleg-
ar vörur frá Le Creuset, eins og 
salt- og pipar kvarnir, eldföst mót 
og fjölda annarra minni vara.“

Það þarf varla að kynna hræri-
vélarnar frá KitchenAid fyrir 
landsmönnum. Byggt og búið 
býður upp á 30 liti af þessum 

traustu og vinsælu vélum sem eru 
til sýnis í búðinni. „Þótt hrærivél-
in sé þekktust bjóðum við einnig 
upp á fjölmargar aðrar vörur, til 
dæmis stálpotta, pönnur, bökun-
arform og fleiri vörur enda hefur 
þetta heimsþekkta merki verið að 
færa út kvíarnar hjá okkur.“

Danska gæðamerkið Eva Solo 
er líka vinsæl gjafavara að sögn 
Jens. „Þær eru klassískar og 
koma í mörgum verðflokkum. Sí-
vinsælar gjafavörur sem ganga í 
öll eldhús.“

Úrvalið er því mikið og allar 
fallegu gjafavörurnar er hægt 
að skoða á nýlegum vef versl-
unarinnar, www.byggtogbuid.is. 
„Það er mikill kostur fólginn í því 
að geta kynnt sér vöruúrvalið á 
vefnum áður en verslað er til að 
spara tíma. En sjón er sögu rík-
ari og auðvitað er skemmtilegast 
að koma hingað í Kringluna og sjá 
allt þetta glæsilega gjafavöruúr-
val með eigin augum.“

nýleg gjafavörudeild
Nú geta viðskiptavinir Byggt og búið í Kringlunni skoðað glæsilegar gjafavörur í 
miklu úrvali á nýlegri sérhæð í versluninni sem var opnuð á síðasta ári.

Jens Harðarson, 
verslunarstjóri í 
byggt og búið

Vönduð 
heimilisvara
DÚKA hefur boðið upp á vandaða heimilisvöru fyrir 
eldhús, borðstofu, stofu og baðherbergi í fjórtán ár.

litfögru steypu-
járnspottarnir frá  

le Creuset hafa 
slegið í gegn. 

MynD/PJetUr
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„Við bjóðum mjög fjölbreytt úrval 
af alls konar vörum. Til dæmis 
finnska merkið Samuji en frá þeim 
erum við með bæði fatnað og heim
ilislínu. Þá erum við með töskur og 
fylgihluti frá danska hönnuðinum 
Yvonne Kone,“ segir Rannveig Sig
urðardóttir, annar eigandi Mýrar
innar í Kringlunni.

„Íslensk hönnun er einnig stór 
hluti af okkar vöruúrvali. Vinsæl
ustu íslensku merkin eru Farm
ers Market og Feldur. Einnig má 
nefna barnafatnað frá As we grow 
en vörur frá þeim eru vinsælar.“

Hver verður jólagjöfin í ár? 
„Ilmkerti eða ilmvatn frá Mad et 
len og Andreu Maack fyrir hana, 
hlý peysa frá Farmers Market 
fyrir hann og fatnaður frá As we 
grow fyrir börnin.“

Vefverslun Mýrarinnar er  
www.myrinstore.is

Úrval hönnunar
Verslunin Mýrin býður hágæða hönnunarvörur frá 
bæði íslenskum og erlendum merkjum. Verslunin 
hefur verið starfrækt í Kringlunni frá árinu 2009.

Íslensk hönnun er stór hluti af fjölbreyttu vöruúrvali Mýrarinnar.  Mynd/stefán

„Við bjóðum mjög fjölbreytt úrval af 
alls konar vörum,“ segir Rannveig sig-
urðardóttir, annar eigandi Mýrarinnar í 
Kringlunni. 

Mikið úrval er af fallegu handverki í IndIsKA.

„Vörur INDISKA eru skandinav
ísk hönnun sem er innblásin af ind
versku handverki með sínum ótelj
andi litum og mynstrum,“ segir 
Sigrún Andersen hjá INDISKA.

Heimilis og gjafavaran saman
stendur af ýmiss konar vefnaðar
vöru  eins og dúkum og púðum. 
Einnig fjölbreyttu úrvali af hand
verki eins og keramik, glösum, 
luktum og ljósum.

„Samfélagsleg ábyrgð og um
hverfisvernd eru hjartans mál 
fyrir INDISKA,“ segir Sigrún og 
bætir við að fyrirtækið  sé stolt 
að hafa haft að markmiði í ára
tugi að vörur þess séu framleidd
ar án þess að umhverfið beri skaða 
af, og að starfsemin leiði til góðs í 
hlutaðeigandi samfélögum.“

INDISKA hefur lengi stutt við 
samfélagsverkefni á Indlandi 
og hefur til að mynda veitt fé til 
menntunar kvenna, stúlkna og 
barna á SuðurIndlandi.

skandinavísk hönnun
INDISKA er sænsk verslunarkeðja sem rekur yfir 100 verslanir í Skandinavíu og 
Þýskalandi. Þar má finna blöndu af tískufatnaði, fylgihlutum, heimilis- og gjafavöru.

Jólalegt er í IndIsKA þessa dagana. fríður aðventukertastjaki.

Okkur hefur verið afar vel tekið 
hér frá fyrsta degi,“ segir Tinna 
Brá Baldvinsdóttir, eigandi Hríms í 
Kringlunni, en verslunin var opnuð 
í mars á þessu ári. Þetta er þriðja 
verslunin undir merkjum Hríms en 
fyrir eru tvær verslanir á Lauga
vegi, Hrím hönnunarhús og Hrím 
eldhús.

„Við leggjum áherslu á góða 
þjónustu og fjölbreytt vöruúrval. 
Hér í Kringlunni erum við með brot 
af því besta, söluhæstu vörurnar af 
Laugaveginum,“ útskýrir Tinna.

„Við leggjum mikla áherslu á að 
hafa eitthvað við allra hæfi í hill
unum. Við erum til dæmis með 
mjög fallegar herravörur frá Wild 
& Wolf, vörur fyrir börn frá De
signletters og fallegar vörur fyrir 
konur. Þá erum við með úrval af 
vörum fyrir heimilið. Eldhúsvör
urnar okkar hafa notið mikilla 
vinsælda eins og Chasseurpott

arnir, Britu Swe
denplastmotturn
ar, Kyocera ker
amíkhnífarnir og 
Iris kústarnir. Við 
erum einnig með 
sælkeravörurn
ar frá Cottage de
light.“

Hvað er vin-
sælast? „Vinsæl
ustu vörurnar eru 

Chasseur járnpottarnir, Ferm li
ving vírkörfuborðin og Helle for 
Lone skartið. Muurla moomin boll
arnir njóta líka alltaf mikilla vin
sælda hjá okkur og eru kjörin jóla
gjöf, einnig Britu Sweden motturn
ar og Ratzer ullarteppin. Heitasta 
varan þetta árið verður þó klárlega 
jólatrésdúkurinn frá Ferm living,“ 
segir Tinna.

nánar á Hrim.is

fallegt í Hrími
Gjafavöruverslunin Hrím var opnuð í Kringlunni í vor. 
Þar er að finna fallegar hönnunarvörur fyrir heimilið 
meðal annars frá Ferm Living og Chasseur.

tinna Brá 
Baldvinsdóttir, 
eigandi Hríms

Gjafavöruverslunin Hrím í Kringlunni býður upp á úrval fallegrar hönnunarvöru. stefanía M. Vilbergsdóttir tekur vel á móti 
viðskiptavinum. Mynd/stefán
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