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Kynningar: BAUHAUS

Bauhaus

Hjá BAUHAUS vinna sérfræðingar með margra ára reynslu af verkfærum sem glaðir vilja gefa öllum ráð sem þurfa og vilja. MYND/EYÞÓR

Gæðavörur í jólapakkann
Í BAUHAUS er hægt að finna jólagjafir fyrir fagmenn, handlagið áhugafólk og í raun hvern sem er
enda vöruúrvalið bæði breitt og mikið. Þar mætti því klára öll jólagjafakaup á einu bretti. ➛2
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Vöruúrvalið í BAUHAUS er mikið. Yfir 120.000 vörunúmer eru í versluninni sem er 22.000 fermetrar. Þar ættu allir að geta fundið nytsamlega vöru á góðu verði fyrir heimilið eða sem gjöf.

Framhald af forsíðu ➛

Þ

að er mjög algengt að fólk
komi til okkar í leit að sniðugum gjöfum sem og flottum
gæðavörum sem hægt er að gefa
bæði fagmönnum og öllum handlögnum áhugamönnum,“ segir Jón
Björn Steingrímsson, deildarstjóri í
verkfæradeild BAUHAUS.
Hver var vinsælasta gjöfin fyrir
fagmanninn í fyrra? „Í fyrra var
Dewalt skrúfvélin langvinsælust en
við búumst við að í ár muni gæðavörur frá Makita, Dewalt og Metabo
verða í ófáum jólapökkum.“
Inntur eftir því hvort eitthvert eitt
tæki sé nauðsynlegra en annað segir
Jón Björn: „Laserlengdarmælirinn
er tæki sem allir þurfa að eiga. Við
bjóðum upp á margar mismunandi
gerðir þannig að allir ættu að finna
eitthvað við sitt hæfi. Þá eru
skrúf- og borvélar líka verkfæri sem ættu að vera til á
öllum heimilum.“
Það loðir við marga fagmenn að
þeir eiga stórt safn af tækjum og
tólum og erfitt að geta sér til um
hvað vantar í safnið. Hvað á að
gefa fagmanninum sem á allt? „Hjá
okkur er hægt að fá fjölmörg frábær
verkfærasett, til dæmis frá Makita
og Bosch, sem allir fagmenn myndu
vilja. Bæði sett með mörgum
tækjum og einnig aukahlutum. En fyrir þá sem eiga
erfitt með að velja réttu
gjöfina er líka frábær
lausn að gefa gjafabréf því fagmennirnir
finna sér alltaf eitthvað
sniðugt og nytsamlegt hjá okkur,“

Útgefandi: Torg ehf

segir Jón Björn en bætir við einnig sé
hægt að skila og skipta innan þriggja
mánaða.
Ýmislegt sniðugt er að finna í
BAUHAUS. Jón Björn nefnir sem
dæmi Ryobi vörurnar sem séu
frábærar fyrir alla handlagna. „Af
Ryobi vörum má til dæmis nefna
vinnuljós, bluetooth útvarpstæki, pumpur, handryksugur auk
almennra verkfæra. Fyrir fagmennina myndum við mæla með gæðaverkfærasettum frá til dæmis Makita
og Bosch sem allir fagmenn myndu
vera ánægðir með undir tréð.“ Hann
nefnir einnig bráðsniðuga gjöf sem
sé tilvalin fyrir öll heimili, bæði stór
og smá. „Það er Bosch skrúfvél sem
hefur marga sniðuga og nytsamlega
aukahluti, til dæmis pipar og salt
kvörn, vín-

Þessi Bosch skrúfvél sem hefur
marga sniðuga og nytsamlega
aukahluti sem sjá má hér til hliðar.

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

upptakara, grillgræju, fínstillingu og
bitasett fyrir skrúfun.“
Í BAUHAUS er að finna fjölda
gæðamerkja. Þar má nefna Ryobi,
Black&Decker, Dewalt, Metabo,
Makita, Bosch, Stanley og Fein. „Fagmenn vilja gæði og áreiðanleika og
velja merki eins og Metabo, Makita,
Dewalt, Fein og bláa Bosch. Handlagnir og áhugamenn vilja vélar
og tæki sem bjóða upp á marga
aukahluti og þeir fá mikið fyrir
peninginn þegar þeir velja sér vörur
frá Ryobi, Black&Decker og græna
Bosch. Við leitumst við að bjóða
upp á mikið úrval verkfæra svo allir
geti fundið eitthvað við sitt hæfi,
bæði hvað varðar verð og gæði.“
Jón Björn segir lítið mál fyrir fólk
sem lítið vit hefur á verkfærum
að fá góða ráðgjöf hjá starfsfólki
BAUHAUS. „Hjá okkur vinna sérfræðingar með margra ára reynslu
af verkfærum sem glaðir vilja gefa
öllum ráð sem þurfa og vilja. Við
bjóðum alla velkomna til okkar og
tökum vel á móti þeim.“
Margir kostir eru við að kaupa
jólagjafirnar í BAUHAUS. „Vöruúrvalið er mikið og mjög breitt
hjá okkur. Við erum með yfir
120.000 vörunúmer í verslun
okkar sem er 22.000 fermetrar.
Hér eiga allir að geta fundið
nytsamlega vöru á góðu verði
fyrir heimilið eða sem gjöf
fyrir hvaða tilefni sem er.
Nóg er af bílastæðum og mjög gott
aðgengi bæði inn í verslun og að
versluninni fyrir þá sem þurfa meira
pláss. Hér eiga allir að geta klárað
jólagjafainnkaupin sem og jólavörurnar sem þeir þurfa til að skapa
góða jólastemningu heima hjá sér.“

Skrúfvél með upptakara, grillgræju, skærum, fínstillingu og fleiri aukahlutum.

Sölumaður auglýsinga: Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656

Veffang: frettabladid.is

HÖRÐU PAKKARNIR FÁST Í SINDRA
94 HLUT
HLUTA TOPPLYKLASETT
SETT

130 HLUTA
HLU VERKFÆRASETT
RASETT

1/4” toppar, E-toppar, hjöruliður,
r,
skrall og bitahaldarar.
1/2” toppar, torx E-toppar og
fleira.

1/4”, 3/8” og 1/2” toppar, E-toppar,
-toppar,
hjöruliður, skrall og bitahaldarar.
ar.
Fastir lyklar

vnr IBTGCAI094R

vnr IBTGCAI130B

12.519

m/vsk

Fullt verð 17.884

19.449

m/vsk

Fullt verð 29.922

HJÓLABORÐ MEÐ SKÚFFU
HJÓLAB
FFU

SKÓTÖNG
SKÓTÖN

Verkfæraborð með skúffu og
hillu.
Stærð:
690 (L) x 470 (B) x 815 (H) mm.

Til að krumpa rafmagnsskó
5 skiptanlegir kjaftar fylgja með1
ð1

vnr IBTTCAD0101

vnr IBTGAAI0605

25.655

7.426

m/vsk

Fullt verð 36.650

m/vsk

Fullt verð 12.376

150 HLUTA
HLU VERKFÆRASETT
T

28 HLUT
HLUTA TOPPLYKLASETT
KLASETT

1/4” toppar, E-toppar, hjöruliður,
skrall og bitahaldarar.
1/2” toppar, torx E-toppar.
Skrúfjárn, hamar, griptöng, fastir
lyklar og fleira.

Skrall 36 tanna með læsingu
u
Toppar: 8 - 32mm
Framlengingar: 5” & 10”
T-Skaft, liður.
Framlengingu með LED ljósi.

vnr IBTGCAI150R

vnr IBTGCAI2802

29.395

7.452

m/vsk

Fullt verð 45.222

m/vsk

Fullt verð 11.465

PENNALJÓS LED
PENNAL

51 HLUT
HLUTA TOPPLYKLASETT
ASETT

5W COB
230 Lumen
3xAAA

Skrall 36 tanna með læsingu
Toppar: 4 - 14mm.
Framlenging sveigjanleg 6”
Framlenging: 2” & 4”
Liður, T-skaft og fleira.

vnr IBTJJAT0405S

vnr IBTGCAI5102

1.769

5.893

m/vsk

Fullt verð 2.722

m/vsk

Fullt verð 8.419

96 HLUTA
HLUT VERKFÆRASETT
ASETT

151 HLU
HLUTA TOPPLYKLASETT
LASETT

1/4” toppar, E-toppar, hjöruliður,
ur,
skrall og bitahaldarar.
1/2” toppar, torx E-toppar og
fleira.
Skrúfjárn og fastir lyklar.

1/4”, 3/8” og 1/2” toppar, E-toppar,
oppar,
hjöruliður, skrall og bitahaldarar..
Toppastærðir 4,5 - 32 mm.

vnr IBTGCAI9601

vnr IBTGCAI151R

18.931

m/vsk

Fullt verð 29.125

19.412
Fullt verð 29.865

www.sindri.is / sími 575 0000
Skútuvogi 1 - Reykjavík I Viðarhöfða 6 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

m/vsk
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Léttara líf fagmannsins
með góðu skipulagi
Nákvæmni er
lykilatriði þegar
kemur að hvers
kyns fagvinnu. Til
að leysa hlutina
sem best af hendi
er mikilvægt
að hafa réttu
tólin við höndina
hverju sinni og
þurfa ekki að
eyða löngum
tíma í að róta eftir
því sem vantar.

Eggjabakkar eru til margra hluta
nytsamlegir og má meðal annars
nota til að halda utan um smáhluti í
verkfærageymslunni.

Hér er dæmi um stórsniðuga heimagerða verkfærageymslu úr gömlu vörubretti.

Þ

eir sem temja sér að hafa
verkfærageymsluna í röð og
reglu eiga mun ánægjulegri,
markvissari og árangursríkari
vinnu fyrir höndum. Hér eru góð
ráð til að skipuleggja verkfæralagerinn.
● Byrjaðu á því að safna öllum

verkfærum, skrúfum, tækjum
og tólum á auðan flöt á gólfinu.
Það getur verið gott að breiða
dúk eða teppi undir til að forðast
rispur og að óhreinindi dreifist
um allt.
● Hentu öllu sem er ónýtt og úr sér
gengið.
● Þurrkaðu af því sem þú ætlar að
eiga.

Það er best að geyma smáhluti í
hólfaskiptum hirslum.

● Þvoðu verkfærakassann eða

hirslurnar þar sem verkfærin eru
geymd.

Síðan eru nokkrar leiðir til
að flokka verkfærin:
● Hafðu sams konar verkfæri

saman í hólfi eða skúffu; til
dæmis öll skrúfjárn saman, skiptilykla saman, mælitæki saman og
svo framvegis.
● Flokkaðu eftir virkni: Festingar
og boltar hafa til að mynda sams
konar virkni og getur verið gott
að hafa á svipuðum stað.
● Flokkaðu eftir verkefnum: Ef
þú ert mikið að fást við sömu
verkefni eins og til dæmis að laga
vatnslagnir, bílvélar eða leggja rafmagn getur verið gott að hafa öll
þau verkfæri sem til þarf saman á
einum stað svo ekki þurfi að róta
eftir þeim á mörgum stöðum í
hvert skipti.
● Flokkaðu eftir vinsældum: Hafðu
þau verkfæri sem þú notar oftast
á aðgengilegasta staðnum.
● Vertu með lítil hólf eða box undir
smáhluti eins og skrúfur og nagla.
● Merktu hverja skúffu.
● Vendu þig á að þurrka af verkfærunum eftir notkun og settu þau á
sinn stað.

Það getur reynt á taugarnar að leita að rétta verkfærinu þar sem öllu ægir saman.

ALLT FYRIR
BAÐHERBERGIÐ
BoZZ sturtuhorn

BoZZ sturtuhorn

rúnað 6mm hert gler

BoZZ glerþil

ferkantað 6mm hert gler

34.990

80x80x195
90x90x195 37.990

80x80x195

BoZZ baðþil

8mm hert gler

34.990

6mm hert gler

23.990

95x220
120x220 27.990

80x140

12.990

Gólf- og veggflísar frá 950 kr. m2
CERAVID
D SETT
WC - kasssi, hnappur
og hægllokandi seta.

Þýsk g
gæðavara

.890

BoZZ sturtukle
efi

ferkantaður m/stön
ng,
blöndunartækjum og
brúsu
80x80x200
90x90x200 59.990

54.9
990
0
Bo
oZ
ZZ sturrtuklefi

Riga salerni með setu,
gólf- eða veeggstútur

21.99
90

rún
na
aður m/stöng,
blöndunartækjum
blö
öndunartækjum
og brúsu
80x80x200
90x90x200 59.990

54.990

Ceravid Handlaugarsett 45cm
með blönduna
blöndunartæki

14.990
0
Sturtusett
verð frá

2.890
0

Sturtubarkki
verð frá kr.

790

Towerr Nano sturtusett

11.990

Guoren 1L Hitastýrt
Guoren Sturtusett
baðtæki standard
með hitastýrðum blöndunartækjum

34.990
Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

16.9
990

B
BOZZLH2205-1
Hitastýrð sturtutæki með upp eða niðurstút.
H

8
8.890
(rósettur fylgja)
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Fallegir jólasveinar af öllum stærðum tilbúnir í slaginn. MYND/EYÞÓR

„Ég tálga
aðallega
karaktera
vegna þess að
það höfðar
mest til mín,”
segir Sigurður
Petersen.

Verkamenn, sjómenn og förufólk eru meðal helstu fyrirmynda Sigurðar Petersen. MYND/EYÞÓR

Veitir andlega

vellíðan
Um þrettán ár eru síðan Sigurður Petersen hóf að tálga og
skera út ýmsa skemmtilega karaktera úr ólíkum viðartegundum. Áhugamálið veitir honum bæði gleði og ánægju.
Starri Freyr
Jónsson
starri@frettabladid.is

B

ændur, verkamenn, sjómenn
og förufólk sem fór á milli
bæja og gerði ýmis viðvik
fyrir mat og gistingu hér áður
fyrr eru meðal fyrirmynda Sigurðar Petersen sem tálgar og sker
út ýmsa skemmtilega karaktera úr
ólíkum viðartegundum. „Mér hefur
alltaf fundist þetta vera fólkið sem
stendur mér næst. Ég tálga aðallega
karaktera vegna þess að það höfðar
mest til mín. Ég nota ekki raunverulegar persónur sem fyrirmyndir en
hef þó í huga það fólk sem ég hef
haft mest samskipti við í gegnum
tíðina.“
Um þrettán ár eru síðan Sigurður
byrjaði á þessu áhugamáli sínu.

„Sjómennskan var lengstum aðalstarf mitt, fyrst á fiskiskipum en
síðar farskipum sem stýrimaður
og skipstjóri. Það var lítið um tómstundir á þessum tíma, nema þá
helst að ganga með veiðistöngina
með fram ýmsum vatnsföllum
stórum og smáum og svo bóklestur.
Síðustu þrettán árin vann ég í landi
og þá gáfust betri stundir til tómstunda. Ég prufaði ýmislegt en fann
mig hvergi þar til ég fór að reyna við
tréskurð.“
Hann sótti nokkur námskeið
hjá tréskurðarmeisturum, aðallega
til að læra að halda rétt á verkfærunum. „Eftir að hafa reynt við
ýmsar tegundir tréskurðar og trérennsli fann ég mig best með hníf í
hendi og mátulega stóran trébút til
að tálga. Þetta áhugamál veitir mér
gleði og ánægju, það hvílir hugann

frá amstri dagsins og veitir mér andlega vellíðan.“

Góðar viðtökur

Sigurður Petersen. MYND/EYÞÓR

Viðtökur almennings hafa komið
honum á óvart en vörurnar selur
hann undir nafninu Gluggagallery.
„Í fyrstu var ég bara að stytta mér
stundir og njóta þess sem ég var
að gera. Fyrir vikið söfnuðust upp
gripir heima þar til staðan varð loks
þannig að ég hafði nánast ekki pláss
fyrir þá lengur. Ýmsir spurðu mig
hvort ég ætlaði ekki að selja gripina
en þá þótti mér óraunhæft að hugsa
til þess að einhver væri tilbúinn að
borga fyrir þá. Að lokum tók ég tilboði frá ágætum konum sem voru
með fyrirtæki á Laugaveginum og
setti þá í sölu hjá þeim. Það kom
mér á óvart og gladdi mig mjög
hvað margir vildu eiga þessa gripi

og voru tilbúnir að borga fyrir þá.“
Um síðustu helgi tók Sigurður
þátt í sýningunni Handverk og
hönnun sem fór fram í Ráðhúsi
Reykjavíkur. „Sýningin gekk alveg
ágætlega eins og í fyrri skiptin sem
ég hef tekið þátt. Fram undan er
síðan að vinna upp lager því það
gengur alltaf á birgðirnar fyrri hluta
vetrar. Ég hef sett mér það markmið
að smíða hefilhest en það er nokkurs konar stóll og búnaður til að
halda trénu föstu meðan verið er að
hefla börkinn af og það sem maður
vill taka af trénu. Svo hefur mér
verið boðið að taka þátt í nokkrum
verkefnum sem ekki er hægt að
segja nánar frá á þessu stigi.“
Nánar má kynna sér verk Sigurðar á
Facebook undir Gluggagallery.

HUE START KIT

24.990 kr
Með rofa, litað, brú, 3x10W E27 Led perur.
6167027

SNJALLARI LÝSING MEÐ SÍMANUM ÞÍNUM

Með HUE frá Philips stjórnar þú lýsingunni á heimilinum með símanum, hvar og hvenær sem er.

2stk

7.0Ah

+hleðslut.

Passar í allar 18V vélar
ProCore 18V, 7,0Ah
2 rafhlöður og hleðslutæki

52.995

Bláa línan

748800485

Fyrir hröfuharða!

Elsti og stærsti framleiðandi rafmagnsverkfæra í Evrópu.
Allir hlutar framleiðslunnar eru í þeirra höndum og skilar
það sér til viðskiptavina í öruggari, endingarbetri og
viðhaldsminni rafmagnsverkfærum.
Bosch ábyrgist að varahlutir fáist í rafmagnsverkfæri frá
fyrirtækinu í allt að 10 ár frá framleiðslu þeirra sem er
ábyrgð sem fáir bjóða.

87% meira afl
en áður, 50%
fleiri borgöt en
áður, 41% fleiri
snúningar*
*Samanburður við BOSCH 18V GBA 6,0Ah

Rafhlöðuborvél

Rafhlöðuborvél

• Hleðsluborvél GSR 18V 2X1,5Ah Li
• Kemur í L-Boxx tösku með hleðslutæki
• 2 gírar 0-450 /0-1400 sn/min
• 10 mm patróna • 38 Nm

• Hleðsluborvél GSR 18V 2X2,0Ah Li
• Kemur í L-Boxx tösku með hleðslutæki
• 2 gírar 0-500 /0-1900 sn/min
• 13 mm patróna • 63 Nm

748740990

748740993

36.995

39.995

8 KYNNINGARBLAÐ JÓLAGJÖF FAGMANNSINS

3 0 . N ÓV E M B E R 2 0 1 8 F Ö S T U DAG U R

Mikilvægt að vernda hnén
Það er mjög auðvelt að fara illa með hnén ef það er unnið á þeim og samkvæmt könnunum glíma
margir iðnaðarmenn við hnémeiðsli. En rétt tækni og góðar vinnubuxur með púðum geta hjálpað.
Sumir verða að vera
mjög mikið á
hnjánum í vinnunni,
þannig að þessi ráð og
það að fara varlega
kemur ekki í veg fyrir
meiðsli. Þá er rosalega
mikilvægt að vera vel
búinn og í áreiðanlegum
hlífðarbuxum með
góðum púðum.

Oddur Freyr
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Þ

að er ekki tekið út með
sældinni að vinna mikið
á hnjánum. Margir
iðnaðarmenn þurfa að eyða
miklum tíma á hnjánum og það
veldur álagsmeiðslum, sérstaklega
ef enginn hlífðarbúnaður er
notaður. Í nýrri könnun frá
samtökum pípara í Bretlandi er
komist að þeirri niðurstöðu að 75%
pípara glími við meiðsli á hnjám.
Heil 57% þátttakenda í könnuninni
sögðu að þeir þyrftu að fara í
aðgerð til að láta skipta um hnélið
seinna meir vegna álags í starfi og
59% sögðu að þeir þyrftu að öllum
líkindum að setjast í helgan stein
snemma vegna meiðsla í starfi. Í
annarri könnun frá Bandaríkjunum
fékkst sú niðurstaða að 40%
byggingarverkamanna þurfi að
glíma við meiðsli í vinnu sinni.

Ráð til að vernda hnén
Hnén eru sérstaklega viðkvæm fyrir
meiðslum þar sem flestar hreyfingar reyna á hnén og þetta er flókinn
liður sem ber alla líkamsþyngdina.
En það er hægt að hafa nokkur einföld ráð í huga til að vernda hnén.
● Passið að bera ekki of mikla
þyngd í einu og lyfta rétt. Ef fólk
glímir við hnémeiðsli getur verið

Margir iðnaðarmenn þurfa að vinna mikið á hnjánum og það getur orðið til
þess að þeir verði að hætta störfum fyrr en ella. NORDICPHOTOS/GETTY

gott að reyna að forðast að lyfta
þyngd beint af gólfinu og fá hjálp
þegar hún býðst. En ef það er
ekki í boði gæti hjálpað að setja
slæma hnéð á jörðina og hinn
fótinn niður áður en lyft er. Þá fer
meirihlutinn af þyngdinni á góða
hnéð.
● Ekki færa hluti með því að
sveifla fætinum til hliðar. Ef
þú þarf að færa eitthvað með
fætinum skaltu beina liðnum
rétt, eins og þegar sparkað er í

fótbolta, þannig að þú skapir ekki
óeðlilegt álag á liðinn.
● Ekki nota hnéð til að færa eða
berja í hluti.
● Passið að vinnusvæðið sé hreint
og snyrtilegt svo þið dettið ekki
um neitt eða rennið til og farið
sérstaklega varlega í hálku.
● Stígið með öllum fætinum á
tröppur eða stiga.
● Ekki snúa upp á líkamann að
óþörfu, það veldur álagi á hnén.
● Hitið upp fyrir átakavinnu.

● Styrkið hnén til að koma í veg
fyrir álagsmeiðsli, t.d. með
lyftingum.
● Ekki stökkva úr nokkurri hæð,
notið stiga og handföng til að
fara varlega niður.
● Verið í góðum skóm sem passa
vel, henta í vinnuna og valda
engu óþarfa álagi á hnén.
Sumir verða að vera mjög mikið
á hnjánum í vinnunni, þannig að
þessi ráð og það að fara varlega
kemur ekki í veg fyrir meiðsli. Þá
er rosalega mikilvægt að vera vel
búinn og í áreiðanlegum hlífðarbuxum með góðum púðum. En þá
er það spurningin, hvaða vinnubuxur eru bestar?
Nýlega var mikil umræða um

hvaða vinnubuxur henta best
þegar unnið er mikið á hnjánum í
Facebook-hópnum Iðnaðarmenn
Íslands, sem er með rúmlega
fimm þúsund meðlimi. Þar deildu
nokkrir reynsluboltar reynslu sinni
af ýmsum gerðum af vinnubuxum
og samkvæmt þeim bera nokkur
merki augljóslega af.

Snickers fær mikil meðmæli
Það merki sem var nefnt oftast og
lofað mest var Snickers. Margir
voru sammála um að það væru
bestu vinnubuxur sem þeir hefðu
prófað og einn sagði að það hefði
breytt lífi hans að hætta að kaupa
„drasl buxur“. Annar segist hafa
prófað ýmis merki þangað til hann
keypti Snickers og hann hafi ekki
skipt síðan. Margir hrósa buxunum
fyrir að vera endingargóðar og
léttar og hnépúðunum frá Snickers
er líka hrósað.
Jobman vinnubuxurnar njóta
líka greinilega vinsælda og nokkrir
nefna þær sem bestu vinnubuxurnar. Þær eru sagðar teygjanlegar,
léttar og góðar. Einn gagnrýnir þær
hins vegar fyrir að vera ekki sérlega
endingargóðar.
Önnur merki sem voru nefnd
voru Björnkläder, Helly Hansen,
Mascot, Flugger og Bulldog. Það er
því úr nógu að velja þegar kemur að
góðum vinnubuxum og enginn iðnaðarmaður á Íslandi ætti að þurfa
að þola hnémeiðsli að óþörfu.

vfs.is

Höggborvél
m/broti
PH26T SDS+ 2,4j

Borvél 50Nm

Höggborvél m/broti sem hentar
sérstaklega vél í að bora 6-16mm göt.
Sterkur 800W mótor skilar afli fyrir
erfiðar aðstæður.

Tvær 1,5 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska.

TILBOÐ 30.900 KR.
Vnr: MW 4933464580

POWERSTATE™ mótor
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn
LED ljós
REDLITHIUM-ION™ rafhlöður

TILBOÐ 33.900 KR.
Vnr: MW 4933451415

Borvél 44Nm
FPD-602X

Tvær 6,0 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska.
Ójafnað afl 44 Nm.
Skilar allt að 1700 RPM.
Lengd aðeins 185 mm.

TILBOÐ 41.900 KR.
Vnr: MW 4933459806

Fjölnota
hjólsög

FCOT-422X

2 rafhlöður, 4,0 og
+ 2,0
Ah, hleðslutæki,
taska, 3 blöð og rykhlíf.
Getur sagað járn, ryðfrítt stál,
aðra málma, gifs, trefja/plastefni
og keramík.
POWERSTATE™ mótor 20.000 RPM.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ rafhlöður.

TILBOÐ 49.900 KR.
Vnr: MW 4933464619

Fjölnotavél
BMT-421C

+

Herslulykill
& massavél
+

2 rafhlöður: 4,0 og 2,0 Ah,
hleðslutæki og taska
fyrir sandpappír og taska.

Haus fyrir sandpappír fylgir.
FIXTEC – losar blaðið m. einni smellu.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ Rafhlöður

TILBOÐ 55.900 KR.
Vnr: MW 4933446210

Tvær 5,0 Ah rafhlöður,
hleðslutæki, töskur
og felgutoppar.

Hitajakki
HJ BL4-0

Vandaður hitajakki með
5 hitasvæðum sem dreifir
hita á svæði og í vasa.
Virkar með öllum M12™ rafhlöðum.
Allt að 8klst af hita á 2,0 Ah rafhlöðu.
TOUGHSHELL™ teygjanlegt efni.
FREE FLEX™ hreyfanleiki.
Vatns- og vindþolinn.

TILBOÐ 27.900 KR.
Vnr: MW 4933464323

GEDORE RED

Vandað topplyklasett
með 172 hlutum.

Hægt er að massa einn bíl á
hleðslunni með massavélinni.
Herslulykillinn er með 4 átaksstillingar,
herðir 40Nm/120Nm/300Nm/0-120Nm.

Skröll í stærðum 1/2”, 3/8” og 1/4”
og allir helstu toppar og bitar.

TILBOÐ 99.900 KR.

18.990 KR.

Vnr: MW 4933459356

VERKFÆ RASALAN                 

Topplyklasett

Vnr: GD R45609032

                     

                  vfs .is
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Jólagjafir
fyrir hann
Besta ráðið til að finna jólagjöfina fyrir
karlmann er að biðja hann að skrifa
óskirnar niður á lista. Ef hann treystir
sér ekki til þess eru hér nokkrar góðar
hugmyndir til að auðvelda leitina.
Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

Þ

að er alltaf gott að fá eitthvað
í jólagjöf sem mann vanhagar
um. Það geta vissulega verið
alls kyns verkfæri sem nauðsynlegt
er að eiga eða bara eitthvað allt
annað. Ef fólk er í virkilegum vandræðum er alltaf hægt að kaupa
einhvers konar upplifun. Það getur
verið ævintýraferð, til dæmis á
kajak eða í klifur, það gæti verið
upplifun á veitingahúsi, sömuleiðis gæti það verið helgarferð út
á land með hótelgistingu. Alls kyns
upplifun er í boði um allt land.
Ýmiss konar nytjahlutir koma
líka til greina. Húfa með ljósi fyrir
hundaeigendur sem fara út að
labba á kvöldin eða veiðimenn.
Það gæti líka verið bjórkælir til að
hafa í bílskúrnum eða vandaður
orkubanki fyrir snjallsímann.
Skeggsnyrtir gæti komið sér vel
fyrir þá sem hafa látið sér vaxa
skegg. Einnig tími hjá rakara sem
býður upp á eðalskeggsnyrtingu
og skeggolíu. Svo mætti bjóða
kærastanum í hvalaskoðunarferð,
kannski vín- eða bjórsmakk.
Ef herrann hefur áhuga á
matargerð er hægt að gefa honum
útigrill, vandað hnífasett, espressókaffivél eða aðra skemmtilega hluti

Þráðlaus heyrnartól
vilja flestir karlar
eiga, hvort sem þau eru
notuð heima eða í
vinnu. Hægt er að fá slík
heyrnartól á mismunandi verði.

í eldhúsið sem matreiðslumenn
hafa gaman af. Þar má nefna sous
vide-tæki sem margir hafa fallið
fyrir eða flottar bjórkönnur og einstaka fágæta bjóra. Eðalvínflaska
er góð gjöf fyrir vínáhugamenn.
Sömuleiðis er gott að eiga sódavatnsvél í eldhúsinu eða safapressu. Grillpanna, góðir pottar
og hægeldunarpottur eru góðar
gjafir, eða hrærivél ef hana vantar
á heimilið. Þá eru gourmet-matarkörfur kærkomin gjöf eða námskeið í matargerð.
Skraddarasaumuð skyrta væri
örugglega vel þegin og sömuleiðis
vandaðir spariskór. Flestir karlar

Það þarf ekki að vera svo erfitt að finna jólagjöf fyrir herrann.

Búast má við að einhver taki jólapeysu upp úr jólapakkanum en það er eiginlega alveg nauðsynlegt að eiga eina. Peysurnar eru vissulega margvíslegar.

Hleðsluborvél
EY 74A2 PN2G32
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 18V, 2 x 3,0 Ah
Li-Ion KOLALAUS
1,8 kg
ToughTool IP
Verð:
39.200 kr.

ÖFLUGUR VINNUFÉLAGI
Auðveldaðu þér vinnuna með góðum græjum

Skútuvogi 1c 104 Reykjavík Sími 550 8500 Fax 550 8510 www.vv.is

vilja sömuleiðis eiga herrailm
eða rakspíra í fínu merki. Vönduð
leðurbelti eru þarfaþing fyrir flesta.
Góðir vinnuhanskar geta komið
að góðum notum hjá mörgum fagmönnum og ullarsokkar.
Þráðlaus heyrnartól vilja flestir
karlar eiga, hvort sem þau eru
notuð heima eða í vinnu. Hægt er
að fá slík heyrnartól á mismunandi
verði. Einnig eru þráðlausir hátalarar vinsælir. Tölvuleikir geta líka
hitt í mark hjá ákveðnum aldri. Þá
myndu margir þiggja spjaldtölvu
eða jafnvel bara minnislykil. Tölvustýrða veðurstöð er sniðugt að eiga
á heimilinu, go-pro-myndavél eða
snjallúr.
Bækur eru alltaf góð gjöf, hvort
sem það er til skemmtilestrar
eða bækur sem varða ákveðin
áhugamál, til dæmis matargerð.
Ágætt ráð er að horfa til áhugamáls viðkomandi en auðvelt getur
verið að finna gjöf sem samræmist
því, hvort sem viðkomandi er í fótbolta, veiði, golfi eða fjallaklifri.

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG
LÁGT VERÐ, ALLTAF !

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is
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Gott og gagnlegt
í jólapakkann

Fallegur
brúsi eða
bolli til að
halda heitu
kemur
sér vel
fyrir þá sem
ýmist verja
miklum
tíma utandyra eða
eru stöðugt
á þönum í
vinnunni.

Fagmaðurinn í lífi þínu á skilið að fá eitthvað fallegt og
nytsamlegt í jólagjöf, eitthvað sem kemur að notum en
er líka bæði vandað og gagnlegt. Hér eru nokkrar ráðleggingar til þeirra sem vilja gleðja fagfólkið sitt um jólin.

H

eyrnartól eru frábær gjöf
fyrir vinnandi fólk. Bæði
hvað varðar möguleikann
á að útiloka hávaða í vinnuumhverfinu en ekki síður til að njóta
afþreyingar í formi tónlistar,
útvarpsdagskrár, hlaðvarps eða
hljóðbóka. Heyrnartól er hægt að
fá í ýmsum stærðum og gerðum en
efst á óskalista margra eru sjálfsagt
heyrnartól sem sameina hvort
tveggja, loka úti umhverfishávaða
og eru þráðlaus með Bluetoothtengingu svo hægt sé að nota
símann sinn sem miðlara.
Verkfæri. Flest fagfólk veit alveg
upp á hár hvaða tegund verkfæra það vill helst nota og þýðir
lítið að reyna að plata það til að
skipta. En ef þú vilt koma þinni
fagmanneskju á óvart með jólagjöf
skaltu finna út frá hvaða merki
viðkomandi á flest verkfæri og
velja þaðan. Sérstaklega á þetta
við um batterísverkfæri því oft er
hægt að nota sama batteríið fyrir

Gott og nærandi fótakrem hentar
vel í jólapakka alls fagfólks þar
sem fæturnir eru gjarna undir
miklu álagi í vinnunni.

Fagfólk úr flestum stéttum mun gleðjast yfir einhverjum þeirra jólagjafa sem fjallað er um hér.

Góð heyrnartól geta reynst
gulli betri í mjög
mörgum starfsgreinum, bæði til
að útiloka hávaða
en líka til að stytta
vinnustundirnar með
áhugaverðum hlaðvörpum eða góðri tónlist.

mismunandi tegundir verkfæra
úr sömu línu. Þannig getur
fólk átt eitt eða tvö góð
batterí en notað
mun fleiri verkfæri úr sömu
línu. Svo eru
verkfæri úr
sömu línu
oft svipuð
í hönnun
og útliti
og fara því
vel saman
í skáp eða
skúr.
Fatnaður. Það
er misjafnt eftir
störfum hvernig bún-

aður á við og hvort fagmaðurinn
í lífi þínu þarf meira á svuntu eða
hjálmi að halda. Það er þó viss
tegund af hlífðarbúnaði sem flestar
starfsstéttir geta notað og það eru
þægilegir stuðningssokkar. Flest
fagfólk þarf ýmist að vera á þönum
eða standa í fæturna bróðurpart
vinnutímans og þá getur fótabúnaðurinn skipt höfuðmáli.
Í pakkann má líka lauma góðu
fótakremi og baðsalti fyrir fótabað.
Sannkallaður draumur fagfólksins.
Kaffibrúsi. Á flestum skrifstofum
er gert ráð fyrir kaffiþörf starfsfólks
en því er ekki alltaf þannig farið
hjá þeim sem til dæmis fara milli
staða eða eru mikið á þönum í
vinnu sinni. Og sumir eru með fín-

Flestir fagmenn gleðjast
yfir því að fá góð verkfæri en
ástæða er til að kynna sér
hvaða merki eru í uppáhaldi
hjá þeim áður en lagt er af
stað í innkaupaleiðangur.

lega bragðlauka og geta bara ekki
afborið vont vinnukaffi en þurfa
samt öðru hvoru að fá sterkan
skammt af koffeini. Lítill og handhægur hitabrúsi er frábær jólagjöf
fyrir þetta fólk. Hann þarf að halda
vel heitu og helst að hafa bæði þétt
handfang og vera hægt að hengja
hann á sig. Mikill kostur er ef hægt
er að drekka beint úr brúsanum en
svo er auðvitað líka fallegt að hafa
afskrúfanlegan bolla efst.
Handáburður. Í mörgum fagstéttum er töluvert álag á hendur,
bæði vegna tíðra handþvotta og
eins vegna umgengni við efni sem
fara illa með húðina. Þá þurfa
sumar stéttir að vera í hönskum
allan daginn til að hlífa
höndunum. Nokkrar
litlar túbur eða dósir
af handáburði
saman eru
kjörgjöf
fyrir flest
fagfólk til
að hafa í
vasanum
og bera á sig
eftir þörfum.
Og ekki skaðar ef ilmurinn er
indæll.

reykjafell.is

Jólagjafir
rafvirkjans
Reykjafell · Reykjavík, Akureyri og Reykjanesbæ

588 6000
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Blaðlauks- og
sætkartöflu
eggjakaka

Engir tveir fuglar eins
Klukkur, speglar
og blómamyndir
eru meðal þeirra
muna sem Ólafur
Þorgils Guðmundsson sker
út úr ólíkum
viðartegundum.

Ó

lafur Þorgils Guðmundsson
fór á eftirlaun fyrir rúmum
áratug og hefur á þeim
tíma dundað sér í skúrnum heima í
Reykjanesbæ við að skera út ýmsa
muni úr ólíkum viðartegundum.
Meðal muna sem hann hefur
skorið út á undanförnum árum má
nefna klukkur, spegla og blómamyndir. „Mest hef ég þó skorið
út félagsmerki knattspyrnufélaga
í ensku og íslensku deildunum
auk ýmissa fugla sem hafa vakið
athygli.“

Langt vinnuferli
Útskurður á fígúratífu fuglalíki sem Ólafur hefur teiknað og
hannað skapaðist af sjálfum sér
segir hann, raunar sem tilbreyting
og hefur heppnast ágætlega. „Ég
kalla fuglana Óla fugla þar sem
þeir eiga sér engar raunverulegar
fyrirmyndir meðal lifandi fugla

Fyrir tvo fagmenn
5 egg
1 msk. vatn eða mjólk
½ tsk. ferskt rósmarín, saxað smátt
¼ bolli parmesanostur (20 g)
Lítil sæt kartafla (100 g)
1 bolli þunnt sneiddur blaðlaukur
Salt og pipar
Smjör

Ólafur Þorgils Guðmundsson kallar tréfguglana sína Óla fugla.

en þess má geta að
getur margt skemmtilegt fæðst
engir tveir fuglar eru
á næstunni. Helst langar mig
eins. Vinnuferlið
að skera eitthvað út sem ég
á hverjum fugli
get selt upp í efniskostnað
er mjög seinlegt.
og endurnýjun áhalda.“
Í byrjun þarf að
Skemmtilegt áhugamál
líma saman tvær
passlega þykkar
Ólafur er 79 ára í dag en
fjalir úr linditré og
hann fæddist í Sandgerði árið
saga síðan ytra form
1939. „Ég lærði málaraiðn og
fuglsins áður en
starfaði við þá iðn alla mína
Ólafur Þorgils
skurður hefst. Ef það
Guðmundsson. starfstíð. Við 67 ára aldur
form skapast sem
lagði ég pensilinn á hilluna
maður leitar eftir byrjar fínni
en þá var ég þegar búinn að leggja
vinna með Dremel slípi sem fullgrunn að ýmsu föndri en tréútskurður varð helst fyrir valinu eftir
komnar formið. Eftir grófslípun er
kynningu hjá Félagi eldri borgara
afraksturinn grunnaður og spartlá Suðurnesjum. Þetta er afar
aður til að fá slétta áferð undir
gefandi og skemmtilegt áhugamál
spreyjaða lökkun. Hugmyndasem gaman er að dunda sér við.“
banki minn er enn þá frjór og

Hrærið saman eggin og vatnið.
Bætið næst parmesanostinum út
í og smátt söxuðu rósmaríninu
og smá salti. Hrærið vel saman og
setjið til hliðar.
Afhýðið kartöfluna og skerið hana
í þunnar sneiðar með beittum hníf
eða mandólíni. Sjóðið kartöfluskífurnar í smá stund eða þar
til þær eru mjúkar. Passið þó að
sjóða ekki of lengi. Hellið vatninu
af og þerrið með eldhúsþurrku.
Steikið blaðlaukinn upp úr smjöri
í litlum potti þar til hann er orðinn
mjúkur. Bætið þá sætu kartöfluskífunum út í og blandið vel
saman. Hellið næst blaðlauknum
og sætu kartöflunum yfir eggjablönduna. Bræðið smjör á pönnu
og hellið eggjablöndunni út á
miðlungsheita pönnuna. Hrærið
af og til varlega í kökunni til að
hún eldist jafnar. Þegar eggjakakan
á stutt eftir er henni skellt undir

Ljúffeng blaðlauks- og sætkartöflueggjakaka fyrir fagmenn.

heitt grillið í 1-2 mínútur eða þar
til yfirborð hennar er orðið fallega
brúnt.
Setjið eggjakökuna á disk eða fat
og skerið í fjóra hluta. Stráið smátt
söxuðu fersku rósmaríni yfir.

Þú heyrir bara það
sem þú vilt heyra.
Og heyrir það betur,
sem aldrei fyrr.

Jólagjafahugmyndir

19.900 kr.

Zekler 412S Streaming

Nýir kraftmiklir
hátalarar

Beta LED vinnuljós
1838COB

8.900 kr.-

Holzmann hleðsluborvél
AKS45IND

23.500 kr.-

Snjallar aðgerðir
fyrir samtöl og
tónlist

Bluetooth

®

Heyrnarhlífarnar bjóða óviðjafnanleg hljóðgæði.
Þráðlaust í gegnum bluetooth sem dregur 10m.
Enginn utanaðkomandi hávaði.
Fullkomin heyrnarvernd.

zekler.com
HAFNARFIRÐI OG AKUREYRI
533 5700 / 460 1500

Beta verkfæraskápur
Easy - 374 hlutir

174.900 kr.-

282 STYKKJA

Beta skrúfbitasett
860 EA/31

VERKFÆRAVAGN

1.460 kr.-

Vatnshjól 20 metrar
WSR20PRO

19.500 kr.-

Útskurðarverkfæri
SCH6TLG

8.489 kr.-

Beta vinnuskór
7214FN

9.500 kr.-

179.000

Beta vinnubuxur
7860E

7.661 kr.-

KR.

7 SKÚFFU SETT
282 STYKKJA
Vörunr.:
7-LU237900105

Iðnvélar ehf | Smiðjuvegi 44-46 | 200 Kópavogur | s: 414-2700 | sala@idnvelar.is | www.idnvelar.is
Verðin gilda til 31. desember 2018 á meðan að birgðir endast.
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Mikið úrval af öryggisvörum
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Nokkur innpökkunarráð

O
Það er misjafnt hvað fólk hefur
mikið pláss fyrir jólatré. NORDICPHOTOS/GETTY

Jólatré í
plássleysi

Þ

að vilja flestir hafa jólatré
heima hjá sér um jólin til að
fá ekta hátíðarblæ á heimilið.
En jólatré geta verið plássfrek
og fasteignaverð er hátt, þannig
að það hafa ekki allir pláss fyrir
tré heima hjá sér. Hér eru þrjár
einfaldar hugmyndir að óhefðbundnum jólatrjám sem taka lítið
pláss.
Það er hægt að halla viðarplötu
upp að veggnum og festa nagla
á plötuna þannig að hægt sé að
strengja jólaseríu fram og til baka
yfir hana og skapa þannig hið
keilulaga form jólatrésins með
ljósum. Svo er hægt að raða pökkunum fyrir framan plötuna. Passið
samt að þetta skapi enga eldhættu.
Það er líka hægt að líma barrgreinar á vegginn til að líkja eftir
tré. Takið langa spýtu, ákveðið
hvað „tréð“ á að vera svert neðst
og sagið svo afganginn af spýtunni
þannig að hver spýta sé styttri en
sú sem kom á undan. Límið svo
barrgreinarnar á spýturnar og
festið spýturnar á vegginn með
málningarlímbandi.
Síðast en ekki síst er hægt að
nota krítartöflu, teikna á hana
jólatré og festa jólaljós á „tréð“
með límbandi.

ft getur verið vandasamt
að pakka verkfærum og
smíðatólum inn í gjafapappír, sér í lagi ef þau koma
ekki í ferköntuðum kössum eða
töskum. Ýmsar leiðir eru færar til
að gera gjafirnar fallegar.
Til dæmis mætti nota „karamelluaðferðina“ á löng og mjó
verkfæri eins og skiptilykla,
skrúfjárn og þjalir. Þá er verkfærinu rúllað inn í pappírinn og
snúið upp á hvorn enda eins og
á karamellu og bundið fyrir með

slaufu. Oft eru verkfæri beitt og
geta borast í gegnum þunnan
jólapappírinn. Því getur verið gott
að vefja þeim fyrst inn í þykkan
maskínupappír.
Stórum hlutum má pakka inn
með „pokaaðferðinni“. Þá er sniðinn stór ferningur af gjafapappír
og lagður á borð þannig að hann
liggur eins og tígull fyrir framan
pakkarann. Svo er gjöfin sett á
miðjan ferninginn, gripið í efra
og neðra horn tígulsins og þeim
haldið uppi, gripið svo í hornin

til hliðanna þannig að verkfærið
liggi á botni „pokans“. Síðan er
pokanum lokað með slaufu.
Gjafapoka má fá í ýmsum
stærðum og um að gera að nýta
sér það. Kosturinn við gjafapokana er að þeir eru afar einföld
lausn á flóknu vandamáli enda
þurfa þeir ekki að aðlagast lögun
gjafarinnar.
Ef fólki hrýs hugur við að reyna
innpökkun má líka leyfa verkfærinu að njóta sín og líma einfaldlega stóra slaufu á það.

FRÁBÆR
NÝJUNG
ENGINN HÁFUR
EKKERT VESEN

TÆKNIBYLTING
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.&*3"1-«44 &/(*/'*5" #&53"-0'5

Jólaplata frá
Attenborough

H

inn heimskunni sjónvarpsmaður David Attenborough
gaf nýlega út tvöfalda
hljómplötu sem inniheldur safn af
upptökum af tónlist frumbyggja
sem hann kynntist í vettvangsferðum í Suður-Ameríku á 6. og
7. áratug síðustu aldar, snemma á
ferli sínum.
Útgefandi plötunnar segist
ætla að hrinda af stað herferð á
samfélagsmiðlum til að reyna að
tryggja Attenborough efsta sætið
á breskum vinsældalistum fyrir
þessi jól. Takist það verður hinn 92
ára gamli Attenborough sá elsti til
að klófesta toppsætið. Tom Jones
á núverandi aldursmetið, en hann
var 68 ára gamall þegar hann náði
þessu sæti.
Lagið sem á að reyna að koma í
efsta sætið heitir La Llegada, eða
Koman, og það var tekið upp í
Paragvæ.
Platan heitir David Attenborough – My Field Recordings
from Across the Planet og þar er
bæði að finna upptökur af tónlist
frumbyggja og frásagnir frá Attenborough sjálfum. Platan kom út
seint í nóvember.

SPANHELLUBORÐ MEÐ

INNBYGGÐUM GUFUGLEYPI
ÞÝSK VERÐLAUNAHÖNNUN
LOSNAÐU VIÐ HÁFINN
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