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Meðal nýlegra vörumerkja í Línunni eru Voluspa og hollensku merkin Zuiver og Dutchbone sem hafa vakið mikla eftirtekt að sögn Ernu Lúðvíksdóttur stílista. MYND/ANTON BRINK

Fagmennska í fjóra áratugi
Í tæplega fjóra áratugi hefur húsgagnaverslunin Línan selt landsmönnum gott úrval húsgagna og smávara frá þekktum framleiðendum á
góðu verði. Nýlega stækkaði verslunin og vöruúrvalið jókst um leið. Þar má m.a. nefna stærri ljósadeild og tvö vinsæl hollensk vörumerki.
Húsgagnaverslunin Línan fagnar
40 ára afmæli sínu síðar á árinu.
Verslunin er vel þekkt
í hugum landsmanna
enda hefur hún alla tíð
boðið upp á fjölbreytt
úrval af húsgögnum og smávöru frá
þekktum framleiðendum á sanngjörnu
verði. Frá árinu 2007
hefur Línan verið til
húsa í björtu og rúmgóðu húsnæði í Bæjarlind 16 í Kópavogi
sem var stækkað í
nóvember á síðasta
ári að sögn Ernu
Lúðvíksdóttur stílista. „Við höfum
alla tíð boðið upp á fjölbreytt og
gott úrval af húsgögnum og smávöru og með stækkuninni í vetur
jókst svigrúm okkar enn frekar og við erum alltaf að bæta við
nýjum vörum.“

Ný frábær merki
Meðal nýlegra vörumerkja í verslun Línunnar eru Voluspa sem
framleiðir vinsæl ilmkerti sem
margir þekkja. „Svo má nefna hollensku merkin Zuiver og Dutchbone. Við erum svakalega spennt
fyrir þeim enda fengið ótrúlega

góðar viðtökur eftir að við hófum
að selja húsgögn frá þeim í mars.
Við seljum mjög fjölbreyttar
vörur frá þeim báðum
en þau hafa yfir að
ráða mjög flottum
hönnuðum sem eru algjörlega með puttana á
púlsinum þegar kemur
að nýjustu og flottustu
hönnun. Ekki skemmir heldur fyrir að þessar vörur eru á mjög viðráðanlegu verði. Fyrsta
sendingin fékk virkilega góðar viðtökur og
ný sending er nú þegar á
leiðinni.“

Mikil fjölbreytni
Erna segir sérstöðu Línunnar felast í því hversu vel eigendur fylgist með því sem er að gerast í heimi
innanhússhönnunar og vöruúrvalið
endurspegli það. „Við höfum alla tíð
verið þekkt fyrir sérstaklega gott
úrval af sófum og eigum góðan
lager af þeim. Einnig er vinsælt

að púsla saman eigin sófum
og sérpanta. Nýja ljósadeildin okkar hefur slegið í gegn
eftir að verslunin stækkaði.
Við bjóðum einnig upp á gott
úrval borðstofuhúsgagna og
ekki má gleyma nýju mottunum frá Zuiver og Dutchbone
en þær hafa vakið mikla athygli.“

Áhersla á góða þjónustu
Frá stofnun Línunnar hefur
verslunin verið í eigu sömu fjölskyldunnar og það skilar sér
svo sannar
l ega í góðri
þjónustu, segir Erna. „Við
höfum alla tíð lagt mikla

áherslu á góða þjónustu og það
hefur m.a. skilað sér í því að
sömu fjölskyldurnar koma ár
eftir ár til okkar. Hluti af góðri
þjónustu okkar tengist líka
vefnum og sýnileika okkar á
samfélagsmiðlum. Vefur okkar,
www.linan.is, er mjög öflugur
og þar má finna allar upplýsingar um vörur okkar auk þess
sem hann er líka öflug netverslun.“

Einnig erum við mjög
öflug á Facebook (Línan)
og Instagram (@linan.is)
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Á ferðalagi meðan baðið var gert upp
Hjónin og flugmennirnir Elín Rós Pétursdóttir og Eyjólfur Gunnbjörnsson keyptu íbúð í Hafnarfirði fyrir sjö árum. Íbúðin var tekin í
gegn áður en þau fluttu inn en baðherbergið beið betri tíma. Nú hefur það líka fengið myndarlega og haganlega andlitslyftingu.
Elín Rós segir að þau hafi viljað
taka sem flest í gegn áður en þau
fluttu í íbúðina, innréttingar, hurðir, gólfefni og fleira. „Við ákváðum hins vegar að bíða aðeins með
baðherbergið þótt það væri okkur
ekki alveg að skapi. Veggirnir voru
bláir þegar við fluttum inn svo við
máluðum þá hvíta. Við brenndum
okkur á því að það er mjög erfitt
að fara í baðframkvæmdir þegar
aðeins eitt baðherbergi er í íbúðinni. Við vorum þess vegna alltaf
að draga þessar breytingar,“ segir
hún.
Elín Rós og Eyjólfur voru þó
hagsýn og keyptu smátt og smátt
allt sem þurfti fyrir baðherbergið. „Við fengum flísar í Álfaborg,
innréttingar í IKEA, sturtugler í
Íspan og hreinlætis- og blöndunar
tæki í Tengi. Við pöntuðum iðn
aðarmenn með góðum fyrirvara
og báðum þá að koma á meðan við
fórum í tveggja vikna ferðalag til
útlanda. Það var mjög þægilegt
fyrirkomulag. Við fundum því
aldrei fyrir því að vera klósett- eða
sturtulaus. Allt stóðst sem iðnaðarmennirnir höfðu lofað,“ segir hún.
Þau hjónin ákváðu sjálf hvernig baðherbergið ætti að líta út. „Við
rifum allt út áður en við fórum í
ferðalagið og þegar við komum tilbaka var bara smotterí eftir. Sturt-

an var tilbúin og klósettið komið
upp. Ég var að spá í að hafa bæði
baðkar og sturtu en ákvað síðan að
sleppa baðkarinu og stækka sturtuna og hafa hana veglega. Baðherbergið er aðeins sjö fermetrar.
Við völdum að skipta um loft og
lýsingu en einnig vildum við hafa
innbyggð blöndunartæki. Þá létum
við setja gólfhita og fengum Gólfhitalagnir í þá vinnu. Það var ekkert ryk sem kom við vinnu þeirra
svo ég verð að mæla með þeim.
Við tókum baðherbergið í gegn til
framtíðar og völdum gæðavörur.
Ég held að það hafi kostað okkur
um eina og hálfa milljón með öllu,“
segir Elín Rós.
„Við spáðum mjög mikið í flísakaup og skoðuðum mjög mikið
áður en við keyptum þær. Við
ákváðum að flísaleggja gólfið og
einn vegg þar sem baðherbergið er lítið. Það kemur mjög vel út
og rosalega gaman þegar allt er
búið og orðið fínt. Með endurbótunum setur maður sinn eigin svip
á heimilið. Eftir á að hyggja hefði
verið sniðugra að taka baðherbergið í gegn áður en við fluttum
inn og látið eitthvað annað bíða,“
segir Elín Rós sem er flugmaður
hjá Icelandair og hefur nóg að gera
í sumar við að flytja farþega til og
frá landinu. elin@365.is

Gamla sturtan var heldur minni en sú nýja.

Í stað þess að hafa baðkar og sturtu ákváðu þau að hafa bara
stóra og veglega sturtu.

Sams konar flísar eru á gólfi og vegg. Baðherbergið virðist
stærra með þessu móti.

Galdurinn við
ferskt hráefni
Vitamix Pro 750 á sér
engann jafningja.
Nýtt útlit og nýir
valmöguleikar.
5 prógrömm og
hraðastillir sjá til þess að
blandan verður ávallt
fullkomin og fersk!
Innréttingin er frá Ikea. Elín Rós ákvað að hafa flísar á einum
vegg og mála aðra. Baðherbergið er aðeins sjö fermetrar.

Svona leit baðherbergið út þegar þau keyptu íbúðina fyrir
sjö árum. Salernið var fært nær veggnum við breytinguna.

Teg. Mary 3 – 1 – 1

Borðstofuhúsgögn teg. Amadeus

Veronica 3 – 1 – 1

Tilboðsverð kr. 159.615,Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál
og svunta
Fullt verð kr. 199.518,-

Teg. Kansas

Teg. Kelly
Teg. Lotta
Gott úrvarl af borðum og stólum úr eik, hvítu ofl.ofl.

Opið virka daga 10 - 18
á laugardögum
11 - 15

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Strandgötu 24 – 220 Hafnarfjörður
Sími 565 4100 - www.nyform.is

Útgefandi

Veffang

Umsjónarmaður auglýsinga

Ábyrgðarmaður

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

visir.is

Jón Ívar Vilhelmsson| jonivar@365.is | s. 512-5429

Svanur Valgeirsson
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Borðstofan er björt og ljósakrónan yfir borðinu setur svip á rýmið.

Dagný er hrifin af stílhreinni hönnun og ljósum litum.

MYNDIR/ANTON BRINK

Myndirnar á veggjunum fást í netverslun
Dagnýjar, Reykjavik Butik.

Fallegir og vel valdir hlutir prýða heimilið.

Herbergi eldri dótturinnar er fallegt og hlýlegt. Dúkkuvagninn og
tjaldið eru úr Reykjavik Butik.

Ro stóllinn frá Fritz Hansen er einn af eftirlætishlutum Dagnýjar.

Tommy M sófasettið sem hjónin tóku sér
góðan tíma í að velja.

Fagrir og vel valdir hlutir
Dagný Skúladóttir á fallegt og stílhreint heimili sem lesendur fá hér að líta aðeins á.

Dagný ásamt dóttur sinni, Sylvíu, sem er yngst þriggja barna hennar.

Dagný Skúladóttir, eigandi netverslunarinnar Reykjavik Butik, er mikill fagurkeri og ber heimili hennar
gott vitni um það. Hún og eiginmaður
hennar, Gunnar Berg Viktorsson, eru
nýlega flutt í Akrahverfið í Garðabæ
og segir Dagný þau hjónin vera dugleg
að bjóða fólki heim. „Við eigum stóra
fjölskyldu og vinahóp og er heimilið
okkar alltaf opið fyrir öllum. Það er
eiginlega orðin lítil félagsmiðstöð,“
segir hún og hlær.
Skandinavískur stíll einkennir
heimilið en Dagný er mikið fyrir ljósa
liti. „Mér líður vel í ljósu og björtu
rými og vel að hafa fáa en vel valda
hluti í kringum mig. Ég er veik fyrir
fallegum lömpum og uppáhaldshönnuðurinn minn er Louis Poulsen og mig

dreymir um nokkur ljós eftir
hann.“
Einn af þessum vel
völdu hlutum sem
Dagný talar um er
Tommy M sófasettið sem prýðir stofuna en hún
segir að þau Gunnar Berg hafi verið
ansi lengi að velja
sér rétta sófann.
Uppáhaldshlutur Dagnýjar er hins
vegar fallegur stóll. „Ro
stóllinn frá Fritz Hansen
sem Jaime Hayons hannaði
er í miklu uppáhaldi en hann fékk ég í
gjöf frá karlinum,“ segir hún brosandi.

Dagný segist hafa mjög
gaman af því að breyta
til á heimilinu og geri
það reglulega. Næst
á dagskrá er að taka
handriðið á stiga
hússins í gegn og
er stefnt að því á
næstunni. „Annars finnst mér
gott að hafa það
hu gg u le g t h ér
heima. Þá geri ég
fínt í kringum mig,
kaupi jafnvel blómvönd og kveiki á kertum.“
Lesendur fá hér að kíkja
inn á þetta fallega heimili Dagnýjar
og Gunnars. lilja.bjork@365.is

PORCELANOSA

flísar fyrir vandláta

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
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Íslendingar eiga falleg heimili
Dökkir litatónar, gólfteppi, stórar grænar plöntur og hlýlegheit einkenna tískuna í innanhússhönnun um þessar mundir, að sögn Sólveigar
Andreu Jónsdóttur innanhússarkitekts. Við fengum hana til að fara aðeins yfir það sem vinsælast er í innanhússhönnun í dag.
„Íslendingar eiga svo falleg heimili
og leggja natni við þau,“ segir Sólveig Andrea Jónsdóttir, innanhússarkitekt. „Mér finnst fólk blanda
skemmtilega saman veglegri hlutum og ódýrari hlutum og notuðum
úr Góða hirðinum. Það er alltaf
einhver tíska í innanhússhönnun og
nú er fólk farið að mála veggina í
dekkri litatónum í stað þess að hafa
allt hvítt og einn Omaggio-vasa á
borði. Stórar grænar plöntur eru
vinsælar og eins hangandi plöntur.
Þá munu kopar og brons, svart og
dökkgrátt áfram halda vinsældum
sínum og eins eru leðurhúsgögn
vinsæl núna. Fólk notar mikið náttúruleg efni eins og við í bland við
hráa steypu.“

Málaðir veggir á baðherberginu
„Fólk leggur meiri natni við baðherbergið en áður, er jafnvel með
plöntur þar inni og fallega muni
og oft með fleiri en eina tegund
af lýsingu. Flísanotkun á baðherbergjum hefur minnkað til muna
og fólk málar frekar þá veggi sem
ekki eru beinlínis í snertingu við
vatn.“

Teppi á svefnherbergið
„Glansandi eikarparket er á undanhaldi, nú er fólk að taka grófari
planka. Flot er alltaf vinsælt á gólf
en þó eru margir farnir að parketleggja yfir flotuðu gólfin. Íslendingar eru mjög hrifnir af parketi.
Teppi eru þó að koma sterk inn, þó

Gráar og svartbæsaðar eldhúsinnréttingar njóta meiri vinsælda en hvítar og
glansandi að sögn Sólveigar.

Dökkir litir í svefnherbergið og náttúruleg efni eru vinsæl.

Fólk málar svefnherbergin í dökkum lit núna
og jafnvel loftið líka. Það
er yndislegt að sofa í
dökku, hlýlegu herbergi
með fallegri lýsingu.

ekki á alrýmin en fólk teppaleggur stiga og nú er vinsælt að teppaleggja hjónaherbergið. Teppin eru
úr svo góðum efnum í dag og auðvelt að þrífa þau. Sísalteppin eru
enn vinsæl í stigana en í herbergin er verið að taka mjúk en snögg
teppi í mildum tónum, oft ljósgráu
eða koníaksbrúnu.“

Sólveig Andrea Jónsdóttir

Grænar plöntur eru afar vinsælar inni á heimilum í dag.

Dökkir litir
„Litirnir eru að dökkna, fólk
málar heilu húsin dökk. Auð-

vitað passa dökkir tónar ekki
alls staðar, rýmið virkar minna
fyrir vikið en það verður hlýlegra. Fólk málar svefnherbergin í dökkum lit núna og jafnvel
loftið líka. Það er yndislegt að
sofa í dökku, hlýlegu herbergi
með fallegri lýsingu. Mér finnst
skjannahvít mínímalísk stemming í svefnherberginu vera á
undanhaldi en þó er ekki verið
að hlaða þangað inn húsgögnum.“

Svartbæsað í eldhúsið
„Mín reynsla er sú að færri taka
hvítar háglanseldhúsinnréttingar í dag. Fólk velur svartbæsaðan
spón, gráar og dökkar innréttingar og vill sjálft velja viðinn í trésmiðjunni. Marmari og steinn eru
mjög vinsælir í borðplötur. Þá eru
opnar hillur sem þarf að raða öllu
í á undanhaldi og fólk lokar leirtau og tæki af í búrskápum. Er svo
bara með tvær stakar hillur með
lýsingu og nokkrum hlutum í.“

Kæli- & frystiskápur
Bakaraofn

5.970 kr. á ári

5.654 kr. á ári

Kaffivél

1.306 kr. á ári

Notar þú meira en aðrir?
Kíktu á reiknivél ON: www.on.is/reiknivel
•
•
•

Reiknaðu út orkunotkun heimilistækjanna
Berðu orkunotkun þína saman við önnur heimili
Fáðu góð ráð varðandi orkunotkun

ORKA NÁTTÚRUNNAR · Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Orka náttúrunnar er annað
stærsta orkufyrirtæki
landsins. Við byggjum á
mikilli þekkingu á og reynslu
af orkuvinnslu. Leiðarljós
okkar er að bjóða rafmagn á
samkeppnishæfu verði til
allra landsmanna.

Baðaðu þig í gæðunum
Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi • Sími 414 1000 • Baldursnesi 6 • Akureyri • Sími 414 1050 • www.tengi.is • tengi@tengi.is

8

allt fyrir heimilið Kynningarblað
25. maí 2016

Fyrirferðarmikið stofustáss

Upphituð
útihúsgögn
Hönnunarstúdíóið Galanter &
Jones í San Francisco kynnti upp
hituð útihúsgögn á ICFF húsgagna
sýningunni í New York á dögunum.
Markmið hönnuðanna með stól
unum var að gera gashitara, sem
oft eru notaðir til að hlýja fólki
utandyra, óþarfa. Vilja þeir einnig
meina að hitinn frá stólunum nýtist
mun betur til að hita fólki þar sem
þeir leiði hitann beint í líkama fólks
ólíkt gashiturunum sem hiti um
hverfið í kring.
Sætin eru mótuð úr hátækni
steypu og eru notendavænir að
lögun. Rafmagnshitarar eru inn
byggðir í sætið sem hitar steypuna
og leiðir þannig hita um bak, rass
og læri þess sem situr í stólnum.
Stólunum er stungið í samband í
venjulega innstungu og hægt er að
stilla hitann.
Hægt er að fá nokkrar mismun
andi týpur af stólunum í mismun
andi litum.

Monstera getur orðið, eins og
nafnið gefur til kynna, mjög fyrir
ferðarmikil stofuplanta. Hún er
þrátt fyrir það mikið stofustáss og
má vel telja hana til tískublóma í
dag.
Tiltölulega auðvelt er að ann
ast þessa plöntu og hún vex nokk
uð hratt. Því ætti að gera ráð fyrir
góðu plássi undir hana en stór
blöðin geta staðið allt að 60 senti
metra út frá stofninum og eins

getur hún vel náð þó nokkurri
hæð. Því stærri pott sem monster
an fær því stærri verður hún. Hægt
er að klippa stofninn svo plant
an verði ekki of há, það örvar hins
vegar vöxt til hliðanna. Gott er að
styðja hana, til dæmis með mosa
súlu sem loftræturnar geta fest
sig við.
Monsteran þarf góða birtu en
ætti ekki að standa í beinu sólar
ljósi. Hún þrífst betur ef blöðin

eru úðuð öðru hvoru með vatni og
ryk strokið af þeim með mjúkum
svampi. Einu sinni í mánuði ætti að
nota næringu í vatnið yfir sumar
ið. Hún þarf ekki mikla vökvun yfir
veturinn, á sjö til tíu daga fresti.
Monsteran getur blómstrað
hvítum blómum og einstaka sinn
um vex á hana grænt aldin sem
svipar til agúrku.
www.gardenseeker.com

GLÆSILEGaR DaNSKaR

INNRéTTINGaR
Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM,
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.

Baðherbergi

Spegill
af stærri
gerðinni
Hanna Wessman er sænskur sjón
varsþáttastjórnandi, bloggari og
innanhússhönnuður sem heldur úti
heimilisblogginu hannasroom.com
þar sem hún bloggar ásamt níu
öðrum hönnuðum auk þess að vera
með stóra netverslun. Hún opnaði
nýverið heimili sitt og þar ræður
smekkvísin ríkjum eins og sjá má.
Kringlóttir speglar hafa verið vin
sælir síðustu misseri. Þessi er af
stærri gerðinni og sómir sér vel í
notalegu teppalögðu holi. Hönn
unaráhugafólk ætti að gera sér
ferð inn á síðuna hennar en þar er
auk annars mikið af skemmtileg
um DIY-hugmyndum sem hún deil
ir með lesendum.

Góðar hirslur

Innbyggðar uppþvottavélar

Pottaskápar

Allar útfærslur

HREINT OG KLÁRT

Fataskápar

Sérsmíði

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Þvottahús

Úrvalið er hjá okkur

þITT ER VaLIð

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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