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IKEA kann á 
því lagið að 
skapa heillandi 
og notadrjúg 
baðherbergi þar 
sem allt kemst 
laglega fyrir þótt 
fermetrarnir séu 
ekki margir.

Útgefandi: 365 miðlar Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429  

Úthugsað og flott anddyri sem felur skó í skóskápnum en geymir haganlega 
úlpur, töskur og annað sem þarf að vera til taks á smekklegan hátt.

Það er leikur einn að útbúa notalega og heimilislega stofu með snjallt hönnuðum húsbúnaði IKEA. MYNDIR/EYÞÓR

Þróun á húsnæðismarkaði 
hefur verið á þann veg að fólk 
býr lengur í foreldrahúsum og 

þarf jafnvel að deila húsnæði eða 
búa þrengra en tíðkast hefur. Þá er 
gott að vera útsjónarsamur, bæði 
hvað varðar peninga og pláss. Á 
því sviði kemur sérþekking IKEA 
sterk inn, enda hefur fyrirtækið að 
hluta til sérhæft sig í lausnum fyrir 
smærri heimili. IKEA hefur auk þess 
stigið enn stærra skref í að koma 
til móts við ungt fólk á húsnæðis
markaði með byggingu fjölbýlis
húss fyrir starfsfólk sitt í nágrenni 
verslunarinnar, í Urriðaholti í 
Garðabæ.

Undursmátt og heimilislegt
„Við sáum hvert stefndi árið 2006 
og hófum þá viðræður við bæjar
yfirvöld í Garðabæ,“ segir Þórarinn 
Ævarsson, framkvæmdastjóri IKEA.

„Hugmyndin var að byggja hag
kvæm einingahús að sænskri fyrir
mynd, en það gekk því miður ekki 
upp. Að veruleika varð að byggja 
fjölbýlishús fyrir starfsmenn og aðra 
sem vonandi mun auðvelda fólki að 

koma sér fyrir og eiga heimili sem 
það getur verið stolt af.“

Í fjölbýlishúsi IKEA í Urriðaholti 
verða 34 íbúðir. Meirihluti þeirra er 
aðeins 25 fermetrar að stærð.

„Þessi áhersla á smærri heimili, 
og að fólk þurfi ekki að gefa afslátt af 
kröfum um gæði og almenn þægindi, 
kemur berlega í ljós í Urriðaholtinu,“ 
segir Þórarinn og bætir við að hér á 
landi þyki 25 fermetra íbúðarhús
næði ekki stórt. „En flestir verða 
hissa þegar þeir sjá hvað hægt er að 
gera sér vel útbúið heimili á ekki 
fleiri fermetrum. Í verslun IKEA er 
nú búið að setja upp eftirmynd af 25 
fermetra íbúð í Urriðaholti og sjálfur 
varð ég steinhissa á því hvað hún er 
rúmgóð. Ég sá strax fyrir mér að þar 
hefði ég getað búið og unað mér vel 
þegar ég var fyrst að stofna heimili.“

Þórarinn segir ástand á íslenskum 
húsnæðismarkaði mjög slæmt, bæði 
vegna dýrtíðar og lítils framboðs.

„Bygging fjölbýlishússins er okkar 
viðbragð við því ástandi og þegar 
ástandið er orðið þannig að fólk 
þurfi jafnvel að afþakka vinnu vegna 
þess að það fær ekki húsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu er kominn tími 
til að leita nýrra lausna. Hugsunin 
hjá okkur er að flestar íbúðirnar 
verði leigðar starfsfólki en einhverjar 
þeirra fara í útleigu á almennum 
leigumarkaði.“

Snjallar og dugandi lausnir
Frá fyrstu tíð hefur IKEA lagt áherslu 
á vel hannaðan gæðahúsbúnað sem 
mætir þörfum þeirra sem eru að hefja 
búskap. Hulda Bryndís Óskarsdóttir, 
sölustjóri hjá IKEA, segir hugsað út 

Sérfræðingar 
í smærri 
vistarverum
Það er spennandi að flytja að heiman 
og stofna sitt eigið heimili. Verkefnið 
er stórt og í mörg horn að líta en þá 
er gott að sækja í IKEA sem hefur sér-
hæft sig í lausnum fyrir smá heimili.

í öll rými heimilisins við hönnun á 
snjöllum lausnum.

„Við leyfum okkur að kalla okkur 
sérfræðinga í smærri vistarverum, þar 
sem nýta þarf hvern blett sem best. Í 
eldhúsinu vantar til dæmis oft pláss 
en í IKEA fæst úrval borða og stóla 
sem hægt er að fella saman og spara 
pláss þegar þörf er á.“

Í IKEA fást einnig litlar baðinnrétt
ingar sem taka lítið pláss en nýtast 
afar vel.

„Svo eru ýmis atriði sem er gott 
að hafa í huga á smærri heimilum, 
eins og að nota nett húsgögn sem er 
jafnvel hægt að fella saman, og nýta 
veggplássið vel. Þannig getur munað 
heilmiklu að láta hillur og skápa ná 
alveg upp í loft, eða koma hirslum 
fyrir undir rúmum og skápum,“ 
útskýrir Hulda.

Hulda er sjálf í íbúðarleit og sér fyrir 
sér að hún muni sækja um íbúð í Urr
iðaholtinu þegar að því kemur.

„Mér líst mjög vel á íbúðirnar. Þar 
er búið að hugsa fyrir hverju smáatriði 
og ótrúlegt að sjá hversu plássið nýtist 
vel í sýningaríbúðinni í versluninni. 
Ég held að allir sem kíkja þar við sann

færist um að fermetrafjöldinn er ekki 
það sem ræður stærð heimilis.“

Í sýningaríbúðinni í IKEA má einn
ig sjá merkingar sem sýna hvernig 
hægt er að gera heimilislífið um
hverfis vænna.

„Ég finn hvernig áhugi fólks, og þá 
sérstaklega yngri kynslóða, fer vax
andi á umhverfisvernd. Ungu fólki er 
virkilega umhugað um samfélagsmál 
og hefur gjarnan mun sterkari skoð
anir á umhverfisvernd en margir sem 
eldri eru,“ segir Hulda. „Það er góðs 
viti og við getum stolt sinnt þessum 
hópi með öflugri samfélagsábyrgð og 
vörum sem teljast umhverfisvænar, 
bæði hvað varðar framleiðslu og nota
gildi.“

Í því samhengi megi nefna sjálf
bærari bómull sem framleidd er á 
umhverfisvænni hátt, LEDljósa
perur sem spari orku og svo vitaskuld 
flokkunarfötur og ílát sem einfaldi 
endurvinnslu á heimlinu.

„Það er því nokkuð ljóst að þeir sem 
hafa í hyggju að flytja að heiman, eða 
vantar góðar hugmyndir við að nýta 
fermetrana sem best, koma ekki að 
tómum kofanum í IKEA,“ segir Hulda.

Fullkomið 
eldhús með 
rúmgóðum 
skápum upp 
í loft, eldavél, 
bakaraofni, háfi 
og vaski, kemst 
auðveldlega 
fyrir í aðeins 25 
fermetra íbúð.

Hulda Bryndís Óskarsdóttir er sölu-
stjóri hjá IKEA.
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hjá Bauhaus fæst mikið úrval af málningu og mikið er lagt upp úr góðri þjónustu. mYND/ANtON BRINK

Í Bauhaus er ein 
stærsta máln
ingardeild lands
ins. Þar er breitt 
úrval af máln
ingu og máln
ingarvörum og 
fagleg þjónusta í 
fyrirrúmi.

Hjá okkur í Bauhaus ættu 
allir að finna réttu máln-
inguna, auk þess sem það 

er okkar markmið að bjóða ávallt 
upp á besta verðið,“ segir Hans 
P. Blomsterberg, deildarstjóri 
málningardeildar.

„Við erum með allt sem tengist 
málningarvinnu, eins og pensla, 
rúllur, bakka, límbönd, kantskera 
og annað þess háttar. Auk þess 
erum við með mikið úrval af vegg-
fóðri í mismunandi litum og með 
fjölbreytilegu mynstri. Hjá okkur 
fást líka hinar geysivinsælu filmur 
sem margir hafa verið duglegir 
að nýta sér til að fríska upp á og 
fegra húsgögn, skápa, veggi, borð, 
innréttingar og annað sem þeim 
dettur til hugar. Einnig erum við 
með fjölbreytt úrval af teppum, 
gólfdúkum, myndum og glugga-
tjöldum. Hjá okkur fæst í raun allt 
sem þarf til að prýða nýtt heimili,“ 
segir Hans.

Blanda nær alla liti
Í Bauhaus fæst málning frá 

þekktum málningarframleiðend-
um, eins og Málningu hf., Jötun og 
AkzoNobel sem býður upp á hin 
vinsælu merki Sadolin og Pinotex. 
Um er að ræða gæðamálningu 
sem hægt er að fá hvaða lit sem 
óskað er eftir. „Málningin frá 
AkzuNobel er í hæsta gæðaflokki. 
Auðvelt er að mála með henni, 
hún þekur vel og ýrist ekki,“ upp-
lýsir Hans.

Litir eru blandaðir á staðnum 
að ósk viðskiptavina. „Við litgrein-
um fyrir fólk sem kemur með lit 
að heiman og við getum blandað 
nánast alla liti sem beðið er um,“ 
segir Hans.

undirbúningur skiptir máli
Þegar Hans er inntur eftir því hvað 
þurfi að hafa í huga við undirbún-
ing málningarvinnu segir hann 
miklu máli skipta hvort mála 
eigi úti eða inni. „Mikilvægt er að 
flöturinn, sem á að mála, sé ávallt 
hreinn, þurr og fitulaus. Málning-
in þarf að henta aðstæðum, rétt 
málning fyrir rétt rými. Síðan þarf 
að vanda til verks og hafa réttu 
tækin og tólin fyrir verkið svo 
ekkert fari úrskeiðis. Hjá Bauhaus 
vinna sérfræðingar sem geta gefið 
fólki góð ráð hafi það litla reynslu 
af málningarvinnu.“

hvaða litir eru vinsælir í ár?
„Allir hvítir litir eru auðvitað alltaf 
sígildir og vinsælir en undanfarið 
hafa gráir, brúnir og drapplitaðir 
tónar verið mjög vinsælir. Þeir 
sem hafa verið að mála einn vegg 
eða hluta af rými hafa gjarnan 
valið svargráa eða svarbrúna liti. 
Annars fáum við alls kyns beiðnir 
um liti. Fólk velur það sem því 
þykir fallegt og við verðum við 
öllum óskum,“ upplýsir Hans að 
lokum.

Rétta málningin í Bauhaus

Giv nyt  
liv til møbler, 

døre og  
trædetaljer

SADOLIN V SUPER 40 / SADOLIN V SUPER 5
Sadolin Træ og Metal V Super er en polyuretanforstærket træværksmaling  
af høj kvalitet med særdeles god udflydningsevne og ridsefasthed. Malingen 
er beregnet til indendørs maling af køkkenlåger, døre, karme, sokler samt 
rustbehandlede metal- og ståldetaljer. Sadolin Træ og Metal V Super fås i 
glans 5 og glans 40.

Mal om i stedet for at købe nyt. Et bord og en kommode får helt 
nyt liv med en ny farve. Med træværksmaling kan du forvandle dit 
hjem, uden at det gør alt for ondt på pengepungen. Prøv at male 
møblerne og træværket i rummet i samme farve som fondvæggen, 
eller mal reolen i samme farve som væggen. Det giver en flot 
effekt. Med godt forarbejde og den riktige maling er det ikke 
særligt svært.

DEN RIGTIGE MALING TIL 

TABURETBEN HEAVENLY GREY S0.05.65 OG SOFT HEATHER Y6.05.52, KOMMODE LIGHT HAZE ON.00.81 SKUFFE DELIGHTFUL KIWI G0.20.49

STOL STARRY NIGHT U3.15.11, DØR DUSTY BLUE S1.09.41

STARRY NIGHT 
U3.15.11

DUSTY BLUE 
S1.09.41

HEAVENLY GREY 
S0.05.65

SOFT HEATHER 
Y6.05.52

LIGHT HAZE 
ON.00.81

DELIGHTFUL KIWI 
G0.20.49Træværket

DELIGHTFUL KIWI G0.20.49 DUSTY BLUE S1.09.41 WATER L ILY GN.01.88

SADOLIN SUPERMAT
Sadolin Supermat er vores nyeste vægmaling. Den har en meget høj 
kvalitet og giver en elegant, ekstra mat overflade, som også er nem at 
rengøre. Supermat giver en finish med en følelse af luksus. Anvendes til 
maling indendørs på puds, beton, letbeton, forskellige slags byggeplader, 
glasfibervæv m.m.

Din stue har fortjent nogle rigtig flotte vægge. Og du har fortjent 
en rigtig flot stue. I dette rum skal der hverken være praktiske 
møbler eller vægge, som kan tåle hårdhændet behandling. Her 
skal der være pænt, afslappet og dejligt at være. Forkæl dig 
selv med en elegant maling med mat overflade, som ikke giver 
generende genskær. 

En mere  
luksuriøs 

 følelse NO

RDIC ECOLABEL

Stue
DEN RIGTIGE VÆGMALING I DIN DUSTY BLUE 

S1.09.41

WATER L ILY 
GN.01.88DELIGHTFUL KIWI 

G0.20.49

Nyhed!

DELIGHTFUL KIWI G0.20.49 DUSTY BLUE S1.09.41 WATER L ILY GN.01.88

SADOLIN SUPERMAT
Sadolin Supermat er vores nyeste vægmaling. Den har en meget høj 
kvalitet og giver en elegant, ekstra mat overflade, som også er nem at 
rengøre. Supermat giver en finish med en følelse af luksus. Anvendes til 
maling indendørs på puds, beton, letbeton, forskellige slags byggeplader, 
glasfibervæv m.m.

Din stue har fortjent nogle rigtig flotte vægge. Og du har fortjent 
en rigtig flot stue. I dette rum skal der hverken være praktiske 
møbler eller vægge, som kan tåle hårdhændet behandling. Her 
skal der være pænt, afslappet og dejligt at være. Forkæl dig 
selv med en elegant maling med mat overflade, som ikke giver 
generende genskær. 

En mere  
luksuriøs 
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RDIC ECOLABEL
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S1.09.41
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Nyhed!

hjá Bauhaus 
fæst allt sem 
þarf fyrir máln-
ingarvinnuna, 
svo sem penslar, 
rúllur, bakkar, 
límbönd, kant-
skerar og fleira. 

hjá Bauhaus ættu allir að finna réttu málninguna og 
uppáhaldslitinn fyrir nýja heimilið.

hjá Bauhaus er litgreint fyrir fólk sem kemur með lit að 
heiman og hægt er að blanda nánast alla liti. 



TÖFRAÐU FRAM FALLEGA 
VEGGI Í HVERT HERBERGI 

í stofuna 
í eldhúsið  

í svefnherbergið 
í barnaherbergið 

á skrifstofuna 

Úrval 
innanhúsmálningar 

fyrir allt heimilið

Frískaðu upp á heimilið
MED RÉTTRI MÁLNINGU 



Marmaramunstur í stórum flísum er hátískan í dag.Mikil sala hefur verið í stórum, grátóna harðparketplönkum.

Glæsileg gólfefni og 
hurðir skipta miklu 
máli ef heimilið á 
að vera hlýlegt og 
fallegt. Verslunin 
Birgisson í Ármúla 8 
býður upp á frábært 
vöruúrval af parketi, 
flísum og hurðum 
auk úrvals þjónustu 
reynslumikilla 
starfsmanna.

Birgisson er fjölskyldufyrirtæki 
með metnað og ríka hefð 
fyrir glæsilegu vöruúrvali á 

góðu verði, segir Þórarinn Gunn-
ar Birgisson, framkvæmdastjóri 
Birgisson ehf. „Við sérhæfum okkur 
í sölu gólfefna og hurða, og eins 
býður fyrirtækið upp á sérhæfðari 
vörur eins og borðplötur, kerfisloft 
og utanhússklæðningar. Allt þetta 
má skoða í glæsilegum sýningarsal 
okkar í Ármúla 8 í Reykjavík.“

Sterk liðsheild og þjónusta
Verslunin Birgisson hefur verið 
starfrækt í Ármúla 8 frá árinu 1989 
og þar starfa átján starfsmenn. 
„Nokkrir starfsmanna okkar 
hafa starfað hjá fyrirtækinu í yfir 
tuttugu ár og búa því yfir mikilli 
reynslu og þekkingu. Starfsfólkið 
er og verður alltaf mikilvægasta 
auðlind okkar og því kappkostum 
við að því líði vel, að það sé gott 
andrúmsloft á vinnustaðnum 
og að það sé gaman að mæta í 
vinnuna,“ segir Þórarinn. Stór hluti 
af sterkri liðsheild Birgisson er 
áratuga langt samstarf við erlenda 
birgja. „Þetta tvennt gerir það að 
verkum að við getum skilað því 
sem við státum okkur hvað mest 
af; úrvals vörum á góðu verði, háu 
þjónustustigi og þekkingu til okkar 
viðskiptavina,“ segir Þórarinn.

Harðparketið vinsælast
Birgisson býður upp á eitt mesta 
úrval landsins í harðparketi, frá 
einum stærsta framleiðanda í 
Evrópu, Swiss Krono. Kronotex 
harðparketið hefur reynst vel 
og er á mjög góðu verði. „Við 
bjóðum planka í gæðaflokki AC4 
(8 mm), upp í AC5++ (14 mm), og 
eru lengstu borðin allt að 2,78 m. 
Gráleitir tónar hafa verið hvað vin-
sælastir, í takt við hefðbundnari 
hvíttaða tóna,“ segir Þórarinn.

Klassískt viðarparket
Í hefðbundnu viðarparketi segir 
Þórarinn að þar gildi það sama 
og í harðparketi. „Nema hvað við 
finnum nú fyrir aukinni eftir-
spurn eftir klassískari efnum. Þar 
má nefna Herringbone-mynstrið 
og Chevron-mynstrið, sem er að 
verða vinsælt aftur. Við finnum 
líka fyrir aukinni eftirspurn eftir 
þriggja stafa parketi, sem við 
bjóðum upp á frá sænska fram-
leiðandanum Kährs; lakkað með 
últramöttu lakki, burstaðri áferð 
og í fjórum nýjum litum.“

Stærri flísar
Í flísum keppa framleiðendur sín 
á milli um hver getur framleitt 
stærstu flísarnar. „Við bjóðum 
meðal annars upp á flísar frá 
ítalska framleiðandanum Florim, 
í stærðum allt að 160 x 320 mm. Í 
litavali gildir það sama og í park-

etinu, það eru gráleitir tónar, en 
það sem er nýtt og æ meira í tísku 
eru flísar með marmaraútliti,“ segir 
Þórarinn.

Fallegar borðplötur
Í takt við stærri flísar er nú einnig 
hægt að nota flísarnar sem efnivið í 
borðplötur sem sóma sér glæsilega 
í eldhúsum og baðherbergjum. 
„Þessar flísar eru fáanlegar í 
þremur þykktum; 6 mm, 12 mm 

og 20 mm og í stærðinni 160 x 
320 mm. Þetta er vörulína sem við 
munum einbeita okkur að í ár og 
er verðið langt undir því sem þekk-
ist í hefðbundnum borðplötum úr 
náttúrusteini,“ segir Þórarinn.

Bylting í viðarparketi
Á vormánuðum mun Birgisson 
bjóða upp á spennandi nýjungar í 
viðarparketi að sögn Þórarins. „Þetta 
er bylting í framleiðslu og hér mæt-

ast kostir harðparkets og viðarpark-
ets í nýrri vörutegund. Við erum að 
tala um ekta viðaráferð og enn meiri 
hörku en þekkist í harðparketinu. 
Þessar vörur munum við bjóða upp 
á í extra breiðum plönkum, frá 223 
mm til 283 mm.“

Birgisson er í Ármúla 8 í Reykjavík. 
Sími: 516 0600. Sjá nánar á birgis-
son.is

Grunnur að fallegu heimili

Ekta skandinavískt heimili með hvíttónaðri eik.

Mattlakkaðir eikar plankar eru alltaf sígildir.

Þórarinn Gunnar Birgisson er 
framkvæmdastjóri Birgisson.
MYND/ANTON BRINK

Hlýtt viðarparketið frá Kährs setur 
sterkan svip á heimilið.
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Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

VEGNA HAGSTÆÐRA INNKAUPA 
BJÓÐUM VIÐ VALDAR TEGUNDIR AF 

HÖRKU PLANKA 
HARÐPARKETI
Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI

12 mm AC/5 verð frá 2.990 kr. m²

10 mm AC/5 verð frá 2.490 kr. m²

  8 mm AC/4 verð frá 1.390 kr. m²



Fjarskiptafyrirtækið Vodafone 
getur boðið allar tegundir 
nettenginga og séð um alla 

þjónustu sem tengist uppsetningu 
og viðhaldi þeirra. Vodafone býður 
einnig upp á myndlykla sem veita 
gátt inn í ævintýraheim alls kyns 
sjónvarpsefnis og getur tryggt 
öllum viðskiptavinum sínum 
auðvelt og öruggt aðgengi að 
útsendingunum frá HM í Rússlandi 
í sumar.

„Vodafone hefur í áraraðir leitt 
ljósleiðaravæðingu landsins, fyrst 
á höfuðborgarsvæðinu og síðari 
ár á landsbyggðinni,“ segir Þorgeir 
Arnar Jónsson, forstöðumaður 
einstaklingssölu Vodafone. „Við 
erum mjög stolt af því að selja allar 
gerðir tenginga sem eru í boði, vítt 
og breitt um landið.

Nettengingin er fyrir marga 
lífæð heimilisins og því er nauð-
synlegt að huga vel að henni 
frá fyrsta degi,“ segir Þorgeir. „Í 
febrúar hóf Vodafone að bjóða enn 
meiri þjónustu við uppsetningu á 
þráðlausu neti heimila á höfuð-
borgarsvæðinu. Í þeirri þjónustu 
felst m.a. heimsókn tæknimanns 
sem sér um mælingar á styrk þráð-
lausa netsins í hverju herbergi, 
ráðgjöf við val á staðsetningu og 
tegund búnaðar og sérlausnir fyrir 
stærri eða vandasamari heimili, 
svo sitthvað sé nefnt.

Allt hjálpar þetta okkur að auð-
velda viðskiptavinum að njóta 
bæði fyrsta flokks þráðlauss nets 
og ekki síður fullrar þjónustu í 
kjölfarið,“ segir Þorgeir. „Þetta 
á við netbeininn sjálfan, við-
bótartengipunkta ef þörf krefur 
og myndlyklana, sem orðnir eru 
gátt inn í ævintýraheim fjölbreytts 
sjónvarpsefnis og áskriftarveitna.“

Nýr myndlykill í sumar
Þann 1. desember síðastliðinn 
keypti Vodafone rekstur útvarps- 
og sjónvarpssviðs 365. „Þar 
má nefna Stöð 2, Stöð 2 Sport, 
Bylgjuna og FM957, svo nokkur 
dæmi séu tekin, en mikil hag-
ræðing felst í þessum kaupum sem 
mun skila sér til neytenda,“ segir 
Þorgeir. „Þannig munu viðskipta-
vinir Vodafone hafa enn betra 
aðgengi að hágæða afþreyingu en 
nokkru sinni fyrr og allir ættu að 
geta fundið sér sjónvarpsefni sem 
hentar þeirra þörfum.

Tækninýjungar hafa breytt sjón-
varpshegðun fólks og með tilkomu 
tímaflakks og bættu aðgengi að 
ólínulegri dagskrá geta viðskipta-
vinir horft á það efni sem þá langar 
til, þegar þeim hentar,“ segir Þor-
geir. „Vodafone hefur lagt mikið 
upp úr því að efla sjónvarpskerfi 
sitt síðastliðið ár og nýr UHD (4k) 
myndlykill mun líta dagsins ljós 

í sumar. Einnig er unnið hörðum 
höndum að því að efla sjónvarps-
öppin Vodafone PLAY og 365 
appið. Háhraða nettenging og 
stærsta 4G kerfi landsins tryggir að 
þú getir tekið sjónvarpið með þér 
hvert sem þú ferð.“

Hvað eru mörg nettengd 
tæki á heimilinu? 
„Það má segja að nettenging þurfi 
að uppfylla tvær lykilþarfir,“ segir 
Þorgeir. „Sú fyrsta er að þráðlausa 
netið þarf að afhenda sterkt merki 

á sem flestum stöðum innan veggja 
heimilisins, stundum með aðstoð 
viðbótarbeinis, sem Vodafone 
býður nú til leigu fyrir 640 krónur 
á mánuði. Það þykir flestum hóf-
legt gjald til að ná til erfiðustu 
kima heimilisins, í stað þess að 
þurfa að leggja út háar fjárhæðir 
fyrir slíkan búnað.

Hin grunnþörfin er að pípan 
inn til heimilisins þarf að skila 
nægilega miklu gagnamagni til að 
þjónusta ört vaxandi fjölda net-
tengdra tækja, sem oftar en ekki 
hlaupa á tugum,“ segir Þorgeir. 
„Það kemur fólki iðulega á óvart 
hversu mörg þessi tæki eru þegar 
það byrjar að telja þau á fingr-
unum, sem sjaldnast duga til.“

Ein stærð hentar engum
„Þegar viðskiptavinir sameina far-
síma og nettengingu hjá Vodafone 
er þeim umbunað með fjölbreytt-
um kaupaukum, sem þeir velja 
eftir sínum þörfum,“ segir Þorgeir. 
„Þetta getur t.d. verið stóraukið 
gagnamagn eða ókeypis mínútur 
í símtöl til útlanda. Þetta geta 
síðan viðskiptavinir stillt á Mínum 
síðum eftir hentugleika. Grunnur-
inn að þessari lausn, sem var kynnt 
2016, er sú hugmyndafræði að „ein 
stærð hentar engum“. Því teljum 
við mikilvægt að viðskiptavinir 
geti sérsniðið sína þjónustu eins og 

mögulegt er.“

Vodafone tilbúið fyrir HM í 
Rússlandi
Það er ljóst að þátttaka Íslands 
á HM í knattspyrnu í Rússlandi í 
sumar felur í sér áskoranir fyrir 
fjarskiptafyrirtæki. „Viðskipta-
vinir Vodafone hafa lengi notið 
þess að tilheyra einu víðfeðmasta 
fjarskiptaneti heims, eins og kom 
meðal annars glögglega í ljós á 
EM í Frakklandi 2016, og á því 
verður engin breyting í Rússlandi 
í sumar,“ segir Þorgeir. „Búið er 
að semja við helstu fjarskipta-
fyrirtæki Rússlands til að tryggja 
fyrsta flokks farsímatengingu fyrir 
Íslendinga í Rússlandi.

Hér heima vinnum við stöðugt 
að því að þétta 4G – eða 4,5G-kerf-
ið eins og það er að verða kallað 
– til að fólk á ferðinni innanlands 
geti fylgst með hetjunum okkar á 
stærsta sviðinu,“ segir Þorgeir. „Svo 
má ekki gleyma Digital Ísland-
myndlyklunum, sem taka sjón-
varpsmerki í gegnum útsendingar 
í lofti og munu tryggja fjölmörgum 
sumarbústaðaeigendum og fleirum 
án fastrar nettengingar örugga 
útsendingu, jafnvel þó öll þjóðin 
horfi á sama tíma. Framtíðin er 
svo sannarlega spennandi og við 
erum til.“ 

Vodafone hefur í 
áraraðir leitt ljós-

leiðaravæðingu landsins, 
fyrst á höfuðborgarsvæð-
inu og síðari ár á lands-
byggðinni. Við erum 
mjög stolt af því að selja 
allar gerðir tenginga sem 
eru í boði, vítt og breitt 
um landið.
Þorgeir Arnar Jónsson

Vodafone er fjölbreytt fjarskiptafyrirtæki sem getur séð fyrir mörgum ólíkum þörfum heimilisins. MYND/ANTON BRINK

Leiðtogi á ljósleiðaramarkaði
Vodafone leggur mikla áherslu á að tengja öll heimili landsins við bestu og hröðustu tengingu 
sem í boði er hverju sinni og veita aðgengi að framúrskarandi sjónvarpsefni fyrir alla fjölskylduna.
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Tilvalið fyrir  
fyrstu kaupendur!
Til afhendingar strax, glæný nettenging 
með óteljandi möguleikum. Stutt í 
helstu vefsíður og Vodafone Sjónvarp. 
Mesti mögulegi hraði, sem er í boði fyrir 
þitt heimili, fylgir öllum netpökkum. 

Nánari upplýsingar veitir Vodafone.is

Hröð og rúmgóð 
nettenging til sölu



Frá því að ELKO 
kom á markaðinn 

fyrir 20 árum hefur 
raftækjaverð á Íslandi 
stórlækkað.

Þorvaldur Þorvaldsson, vörustjóri heimilistækja ELKO, hér hjá þvottavélum af öllum stærðum og gerðum. Samstarf 
við raftækjarisann  ELKJØP tryggir lágt vöruverð. Mynd/AntOn brinK 

Hraðsuðukönnur og brauðristar má fá í stíl sem getur skipt sköpum í litlu eldhúsi. 

Smávörur eins og örbylgjuofnar þykir mörgum nauðsyn á heimili en þrjátíu 
daga skilafrestur tryggir að viðskiptavinurinn getur vegið og metið vöruna.

Kaffikönnur fyrir hylki njóta mikilla vinsælda.

Þegar stofnað er til fyrsta 
heimilis gefur augaleið að 
það vantar eiginlega allt. 

Hægt og rólega tínast til tæki og tól 
í nánast öll herbergi heimilisins. 
Dagsljósalampi í svefnherbergið, 
baðvog á baðherbergið og klakavél 
í eldhúsið. Þegar kaupæðið hefur 
tekið öll völd getur margborgað sig 
að hafa góðan skilarétt á vörunum.

ELKO býður upp á 30 daga skila-
rétt á flestum vörum og skiptir þá 
ekki máli hvort búið er að nota 
vöruna eða ekki. „Það skiptir 
okkur miklu máli að viðskipta-
vinir okkar séu ánægðir með 
vörurnar sem þeir kaupa. Kaup á 
heimilistækjum eru almennt stór 
fjárfesting fyrir flesta og þegar fólk 
velur til dæmis stór tæki í eldhúsið 
er um mjög stóra ákvörðun að 
ræða. Það er ekki nóg að tækin séu 
flott og passi vel í innréttingarnar 
heldur þarf að vera þægilegt að 
nota þau og þau þurfa að henta 
fjölskyldunni vel. Ef það kemur 
í ljós þegar búið er að setja upp 
tækið að það hentar bara alls ekki 
í eldhúsið er ekkert mál að koma 
til okkar og skipta tækinu nú eða 
fá það bara endurgreitt sé maður 
með kaupin skráð hjá okkur,“ segir 
Bragi Þór Antoníusson, markaðs-
stjóri ELKO.

Gott að hafa aðgang að 
miklu úrvali
Þorvaldur Þorvaldsson, vörustjóri 
heimilistækja ELKO, tekur undir 
þetta og bætir við: „Já, við þjálfum 
allt okkar sölufólk í því að hjálpa 
fólki að velja réttu tækin. Það er 
ekki nóg að velja bara merki sem 
maður þekkir eða fallegt tæki. 

Tökum sem dæmi eldhús í opnu 
rými. Þar vill maður væntanlega 
leggja meiri áherslu á að upp-
þvottavélin sé hljóðlát. Og stórar 
fjölskyldur þurfa auðvitað þvotta-
vélar með mun meiri þvottagetu 
heldur en sá sem er einn í heimili. 
Með því að þjálfa starfsfólkið 
okkar vel viljum við tryggja að fólk 
sé örugglega að fá tæki sem hentar 
því fullkomlega.“

ELKO leggur líka mikla áherslu 
á að eiga fjölbreytt vöruúrval til 
að allir geti fundið eitthvað fyrir 
sig. „Þegar um fyrsta heimili er að 
ræða kaupir fólk gjarna minni tæki 
ef þess er kostur, litlar uppþvotta-
vélar og lága ísskápa enda oft ekki 
margir í heimili og sér svo fyrir sér 
að endurnýja þessi tæki með tím-
anum. Við eigum pínulitla ísskápa 
sem komast alls staðar fyrir og 
tæki sem geta nýst þar sem plássið 
er lítið, eins og 40 cm þvottavélar 
og 45 cm uppþvottavélar en stærð 
þessara tækja ræðst oftast af inn-
réttingunni sem fyrir er. Þeir sem 
vilja spara geta keypt mat í stærri 
einingum og fryst og þá er gott að 
eiga frystiskáp eða litla frysti-
kistu,“ segir Þorvaldur og bætir 
við: „Það gæti svo komið flestum 
á óvart hversu mikið af raftækjum 

er til á meðalheimili. Fyrir utan 
þessi stóru eins og þvottavélina og 
ísskápinn leynast ýmis tæki og tól 
víða. Þegar búið er að taka saman 
öll minni tækin eins og ryksugu, 
straujárn, brauðrist og hraðsuðu-
könnu svo eitthvað sé nefnt má 
sjá að þetta er kannski ansi mikið 
og þá skiptir máli að hafa úrval af 
tækjum á góðu verði sem hentar 
flestum. Það getur einnig komið 
sér vel þegar verið er að kaupa 

dýrari hluti að nýta sér 12 mánaða 
vaxtalausu greiðslurnar sem ELKO 
er að bjóða.“

innkaupasamstarf við         
EL KJØP þýðir lægra verð
ELKO er hluti af ELKJØP vöru-
merkinu en ELKJØP er stærsta 
raftækjakeðja Norðurlanda og 
rekur um 450 raftækjaverslanir á 
Norðurlöndunum undir nokkrum 
nöfnum. „Við kaupum flest okkar 

raftæki í gegnum ELKJØP og náum 
þannig að halda verði hjá okkur 
eins lágu og raun ber vitni. Frá því 
að ELKO kom á markaðinn fyrir 20 
árum hefur raftækjaverð á Íslandi 
stórlækkað. ELKJØP gerir samn-
inga beint við framleiðendur og 
við kaupum svo beint af aðallager 
ELKJØP og náum þannig að bjóða 
upp á betra verð á heimilistækjum 
en gengur og gerist,“ segir Bragi að 
lokum.

Það borgar sig   
    að geta skipt  
um skoðun
Í ELKO er allt sölufólk þjálfað í því að hjálpa viðskiptavin-
unum að velja réttu tækin enda kaup á heimilistækjum 
almennt stór fjárfesting. Þá býður ELKO einnig þrjátíu 
daga skilarétt á flestum vörum.
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Stasher var hannaður fyrir sous vide! Settu kjötið eða 
fiskinn í pokann og stráðu kryddi og olíu yfir. Passið að 
loka ekki pokanum strax! Dýfið pokanum rólega ofan 
í heitt vatn og leyfið loftinu að sleppa út. Strjúkið yfir 
pokann og lokið honum vandlega. Því næst er varan 

tilbúin til sous vide hægeldunar.

Fyrir sous vide

Stasher þolir hitann! Pokarnir eru fullkomnir til að afþýða, 
elda eða hita upp mat í örbylgjuofni sem og bakaraofni. 

Skiljið pokana einfaldlega eftir ólokaða og skellið  
þeim inn í ofninn.

Það er lítið mál að kæla eða frysta ferskvöru og afganga 
með Stasher pokunum. Sparaðu plássið í frystinum á 

meðan þú hugsar vel um umhverfið.

Það er lítið mál að þvo Stasher pokana.  
Skelltu þeim í efri grindina í þvottavélinni eða  

hand-þvoðu þá með sápu og heitu vatni.

Í ofninn

Í kælinn/frystinn

Auðvelt að þvo



Vorið er á næsta leiti og þá 
langar fólk til að breyta hjá 
sér heima. Samkvæmt rann-

sókn sem gerð var í Svíþjóð nýlega 
hafa 60% Svía fest kaup á notuðum 
hlutum til heimilisins. Fólk getur 
gert mjög góð kaup á antík- eða 
nytjamörkuðum. Um 25% Svía 
leita eftir góðu verði þegar keypt 
er til heimilisins. Það hefur aukist 
mikið undanfarið að Svíar vilji 
notaða hluti, bæði til að spara 
peninga og endurnýta hluti. Áhugi 

hefur sérstaklega aukist á persónu-
legum hlutum, til dæmis gömlum 
kertastjökum, blómavösum og 
postulínsstellum. Sömuleiðis eru 
gamlir borðdúkar vinsælir.

Sumir kjósa að kaupa gömul 
matarstell og glös af ólíkum 
tegundum og blanda þeim saman 
á matarborðinu til að lífga upp á 
borðhaldið. Það er hægt að gera 
mjög góð kaup á nytjamörkuðum 
eða á netinu ef fólk skoðar vel og 
fylgist með því sem er í boði.

Svíar vilja endurnýta

Margir eru spenntir fyrir gömlum matarstellum. 

Þú getur gert fullgilt greiðslumat á 
arionbanki.is og fengið nákvæma mynd 
af greiðslugetu þinni með nokkrum smellum.

Flýttu fyrir fasteignakaupunum 

Greiðslumat á 3 mínútum
fyrir viðskiptavini allra banka 

Margt þarf að hafa í huga 
þegar leitin að rétta hús-
næðinu hefst. Ef skoða á 

íbúðir í eldri húsum ætti sérstak-
lega að spyrja hvort framkvæmdir 
séu fyrirhugaðar við húsið.

Ef augljóslega þarf að laga þakið, 
steina húsið eða skipta um glugga 
þá eru það dýrar framkvæmdir 
sem taka þarf með í reikninginn 
við kaupin.
l  Gott er að spyrja hvort einhvern 

tíma hafi orðið vatnstjón í íbúð-
inni eða orðið vart við utanað-
komandi leka.

l  Einnig er gott að fá upplýs-
ingar um hvort dren sé í kringum 
húsið.

l  Spyrja ætti út í ástand skólplagna 
og jafnvel láta mynda lagnirnar 
ef ástand þeirra er ekki vitað. Það 
getur verið dýrt ef brjóta þarf 
upp gólf og endurnýja.

l  Þegar inn er komið ætti að skoða 
gluggana vel. Hvort einfalt gler 
sé í gluggum og hvort timbrið er 
þurrt og heilt.

l  Sniðugt er að opna og loka öllum 
hurðum og sjá hvort allt fellur að 
stöfum.

l  Eldhús og baðherbergi eru dýr 
rými að endurnýja svo skoða ætti 
ástandið á innréttingum.

l  Hvernig er ástandið á gólfum? 
Endurnýjun á gólfefnum getur 
verið kostnaðarsöm.

l  Innbyggða skápa gæti einnig 
verið sniðugt að opna.

l  Þá gæti verið sniðugt að að 
skrúfa frá öllum krönum og 
skoða vel blöndunartækin á bað-
herberginu.

Leitin að rétta 
húsnæðinu 

Pensilstrokurnar geta orðið 
ansi margar þegar verið er að 
standsetja íbúð. Þá er skyn-

samlegt að fara vel með pensla og 
rúllur svo ekki harðni í þeim og 
kaupa þurfi nýtt.

Með því að vefja plastpoka þétt 
utan um pensilinn eða rúlluna, 
þegar málað er með vatnsþynnan-
legri málningu, má gera hlé á 
verkinu í einn til tvo daga án þess 
að málningin harðni.

Penslum með terpentínu-
þynnanlegri málningu má stinga í 
vatnsbað og geyma þannig í einn 
til tvo daga.

Ef harðnar í penslinum má 
reyna að láta hann standa í pensla-
sápu í nokkra stund og mýkja hann 
þannig upp.

Vel nýttir 
penslar 
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