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Fyrsta heimilið
KYNNINGARBLAÐ
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Það er mikið að 
koma af bláum 

litum og grábláum. 
Frekar ljósir litir heldur 
en dökkir. Hvítu litirnir 
halda þó alltaf vin-
sældum og eru klass-
ískir. 

Hjá BAUHAUS færðu þrjú 
bestu merkin þegar kemur 
að málningu, og eru það 

Jötun, Sadolin og Málning. Hans 
Pétur Blomsterberg, deildarstjóri 
málningardeildar BAUHAUS, segir 
að deildin sé ein sú tæknivædd-
asta sem þekkist á landinu. „Við 
erum með COLOR-EYE litakerfið 
og getum blandað nánast hvaða lit 
sem er. Fólk þarf einungis að taka 
með sér ljósþétt sýnishorn sem 
er að minnsta kosti 2 x 2 cm. Við 
blöndum nánast alla regnbogans 
liti og rúmlega það,“ segir hann. 
„Allir geta komið og beðið um sinn 
óskalit, því ef viðskiptavinurinn 
kemur með sýnishorn sem er um 
2x2 cm á stærð þá eigum við að 
geta fundið draumalitinn,“ bætir 
hann við.

Margir að mála og breyta til
Hans Pétur segir að fólk sé að mála 
hjá sér allan ársins hring. „Það er 
helst að utanhússmálun sé háð 
veðrinu en innanhúss er hægt að 
mála á hvaða tíma ársins sem er. 
Fyrir vorið er þó sá tími ársins sem 
flestir fara í gang og eru klárir í 
breytingar og framkvæmdir,“ segir 
hann en alþekkt er að fólk lætur 
oft verða af því að taka í gegn ef 
einhver viðburður er fram undan, 
ferming, stórafmæli eða annað.

„Það hefur verið óvenju mikill 
áhugi hjá fólki undanfarið að 
breyta hjá sér. Mjög vinsælt að 
mála til dæmis einn vegg, eitt rými 
eða eitt herbergi í öðrum lit. Slíkar 
minniháttar breytingar geta gert 
mikið fyrir heimili fólks. Dökkir 
litir virðast vera á útleið þar sem 
fólk virðist vera að birta til hjá 

Allir geta fundið draumalitinn
Málningardeildin í BAUHAUS er ein sú stærsta á landinu. Þar geta allir fundið allt fyrir málningar-
vinnuna, fengið prufur, tæki og tól. Starfsmenn veita persónulega þjónustu með liti og blöndun.

Hans Pétur er fyrir miðju ásamt tveimur starfsmönnum, þeim Ágústu Ásgeirsdóttur og Jóni Arnóri Þorsteinssyni. Þau eru sérfræðingarnir og veita fólki persónulega þjónustu. MYNDIR/ANTON BRINK

Nýju vorlitirnir streyma inn. Ljósari tónar eru vinsælir. 

Það er betra að vanda valið á málningarpenslum svo 
verkið takist vel. Öll tæki og tól til þess fást í Bauhaus.

Í málningardeild Bauhaus finnur fólk allt í málningar-
vinnuna, hvort sem það er innan- eða utanhúss. 

sér með ljósari litum. Þó verður 
að segja að í dag er allt í tísku og 
allt frá ljósum, mjúkum pastel-
litum yfir í dökka og harða liti. 
Fólk fylgir mismunandi stílum og 
trendum sem gerir það að verkum 
að allt er f lott og í tísku ef vinnu-
brögðin eru fagleg,“ segir Hans 
Pétur enn fremur og bætir við að í 
BAUHAUS sé eingöngu boðið upp 
á vandaða og góða málningu sem 
gott sé að vinna með. „Hún þekur 

mjög vel og ýrist ekki. Málningin 
frá okkur gefur mjög fallega áferð 
ef framkvæmdin er rétt,“ segir 
hann.

Ljósari litir með vorinu
Þegar Hans Pétur er spurður hvaða 
litir verði vinsælastir með vorinu, 
svarar hann: „Það er mikið að 
koma af bláum litum og grábláum. 
Frekar ljósir litir heldur en dökkir. 
Hvítu litirnir halda þó alltaf vin-

sældum og eru klassískir. Hægt 
er að finna mörg falleg blæbrigði 
af hvítum litum, sem fólk virðist 
alltaf vera mjög hrifið af.“

Mikið úrval
Í BAUHAUS er einnig mikið úrval 
af penslum, rúllum og settum í 
hvaða málningarvinnu sem er, 
innandyra sem utan. „Hér fær fólk 
allt sem þarf, hreinsiefni, sparsl, 
spaða, skröpur og hvað sem fólk 

þarf til að undirbúa veggi og 
herbergi sem best. Þar fyrir utan 
erum við með mjög góð verð og 
viljum meina að í BAUHAUS séu 
bestu verðin í bænum,“ segir Hans 
Pétur og bendir á til viðbótar að 
margt annað sé hægt að finna 
í BAUHAUS þegar fólk kemur í 
málningarleiðangur. „Við erum 
með mikið úrval af veggfóðri en 
það hefur verið að auka vinsældir 
sínar mikið. Filmurnar hjá okkur 
er sömuleiðis mjög vinsælar og 
hafa slegið í gegn hjá þeim sem 
vilja filma innréttingar, húsgögn, 
hurðir, skápa eða annað. Best er að 
koma í BAUHAUS og skoða með 
eigin augum allt úrvalið.“

BAUHAUS er á Lambhagavegi 2-4, 
113 Reykjavík, sími 515 0800. Opið 
er frá 8-19 virka daga en 10-18 um 
helgar. Sjá einnig frekari upplýs-
ingar á heimasíðunni BAUHAUS.is.
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bauhaus.is

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

Veggmálning, 8 l 
Mött málning. Hentar vel á veggi og loft. 
Gljástig 5, 10 eða 20.

STYKKJAVERÐ

5.995.-
Innimálning mött 5 eða 10, 10 l
Mött svanamerkt gæða innimálning sem auðvelt er að mála 
með og blanda. Gljástig 10.

Loftamálning, 10 l
Auðvelt að vinna með og slettist ekki. Einnig hægt að nota 
á veggi sem verða ekki fyrir miklu hnjaski. Gljástig 2.

4.995- 9.995.-

Mikið úrval af Sadolin inni- og útimálningu

Vala Matt, arkitekt og 
sjónvarpskona mælir 
með málningunni 
frá BAUHAUS!



 ERTU AÐ KAUPA ÞÍNA FYRSTU ÍBÚÐ?
VANDAÐU VALIÐ 
PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI, ÞJÓNUSTA OG GOTT VERÐ



Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is



Við erum með allt 
sem þarf og prýtt 

getur ómótstæðilegt 
baðherbergi.
Íris Jensen
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Það er einstök tilfinning að 
flytja inn í sína fyrstu íbúð 
og skapa sér heimili eftir 

eigin höfði,“ segir Íris Jensen, 
framkvæmdastjóri Innréttinga & 
tækja. Þar fyrirfinnst drauma-
heimur þeirra sem standa í 
framkvæmdum á baðherbergjum 
sínum, allt frá litríkum hreinlætis-
tækjum yfir í glæsilegar innrétt-
ingar, spegla, handklæðaofna og 
blöndunartæki.

„Þegar ungt fólk stofnar heimili 
hefur það framtíðina í huga með 
börnum og búi. Það er svo ótal 
margt sem þarf að geyma inni á 
baðherbergjum barnafjölskyldna, 
eins og handklæði og þvotta-
stykki, bleiupakka og baðdót, 
snyrti- og hreinlætisvörur og því 
þarf skápapláss að vera gott og 
hirslurnar notadrjúgar,“ segir Íris 
sem í Innréttingum & tækjum 
býður úrval innréttinga í breidd-
unum 60 cm til 120 cm.

„Djúpar skúffur og skápar verða 
iðulega fyrir valinu þar sem ung 
fjölskylda býr. Fyrir lítil eða þröng 
baðherbergi fást líka ótal lausnir 
í innréttingum í þremur dýptum. 
Skúffurnar eru rúmgóðar og eins 
og heill skápur út af fyrir sig og 
engin afsökun að geta ekki verið 
með gott skipulag og góðar hirslur 
þótt fermetrarnir séu ekki margir. 
Við mætum öllum stærðum og 
gerðum baðherbergja með frá-
bærum lausnum,“ segir Íris innan 
um heillandi útfærslur baðinn-
réttinga.

„Hvítar innréttingar eru sígildar 
og njóta alltaf vinsælda en nú er 
líka hæstmóðins að velja fjöl-
breyttara útlit á framhliðar hurða 
og skúffa, til dæmis gráleita hnotu 
eða hvíttaða eik, sem og dökkan 
palisander með svörtum æðum,“ 
upplýsir Íris.

Unga fólkið vill baðkar
Hjá Innréttingum & tækjum fást 
dýrindis baðkör, vaskar, salerni og 

Herbergi dekurs og drauma
Baðherbergið er ein af mikilvægustu vistarverum heimilisins. Þar gefast náðarstundir dekurs og 
drauma en líka fjörugir baðtímar barnafjölskyldna. Innréttingar & tæki hafa lausnirnar sem duga.

Íris Jensen er framkvæmdastjóri Innréttinga & tækja. Þar fæst allt til þess að gera baðherbergið vel útbúið og mikið úrval af rúmgóðum innréttingum og baðskápum. MYND/STEFÁN

Vaskar í skál og vaskar í áfastri borðplötu á ljósum sem dökkum innrétting-
um njóta nú vinsælda, sem og upphengd salerni með földum vatnskassa.

Glæsileg blöndunartæki fyrir vaska, 
baðkör og sturtur fást í úrvali hjá 
Innréttingum & tækjum.

Eftir bað eða sundferð fjöl-
skyldunnar þarf notadrjúgan 
handklæðaofn til að þurrka hand-
klæðin.

„Nú er í tísku að velja svarta 
handklæðaofna þótt hvítt sé vita-
skuld sígilt líka. Unga fólkið tekur 
yfirleitt háa handklæðaofna á sitt 
fyrsta heimili, sem hægt er að troða 
í helling af handklæðum og það 
spáir mikið í notagildi hlutanna. 
Hægt er að panta handklæðaofna 
úr allri litaflóru regnbogans, allt 
frá grænum, rauðum og gulum yfir 
í fjólubláa, enda eru margir sem 
njóta þess að hafa baðherbergið 
líf legt og litríkt,“ segir Íris.

Lituð hreinlætistæki í tísku
Þegar kemur að hreinlætistækjum 
segir Íris unga íbúðaeigendur heill-
aða af hvers kyns jarðlitum.

„Á sjöunda áratugnum voru 
pastellit hreinlætistæki hæst-
móðins og nú eru lituð tæki aftur 
að taka yfir en í dekkri og hlý-
legum jarðlitum. Svart, grátt, 
brúnt og grænt er afar vinsælt, og 
er þá klósett, vaskur og baðkar sem 
dæmi haft matt svart sem kemur 
svakalega vel út. Litadýrðinni eru 
engin takmörk sett og þótt hvítt 
verði oftast fyrir valinu eru æ fleiri 
sem kjósa hreinlætistæki í lit,“ 
upplýsir Íris.

Upphengd salerni eru langvin-
sælasti kosturinn þegar skipt er 
um salernisskálar í dag.

„Þau eru þægileg og gott að þrífa 
undir og í kringum þau,“ segir 
Íris. „Við bjóðum nú afar góða 
og þunna vatnskassa úr svörtu 
eða hvítu gleri sem eru tilbúnir 

til uppsetningar beint á vegg og 
taka minna pláss en ella, sem er 
kostur þar sem pláss er af skornum 
skammti,“ útskýrir Íris.

Í vöskum eru sambyggð borð-
plata og vaskur vinsælast.

„Þeir eru fallegir, stílhreinir og 
einstaklega þægilegir í þrifum. Þá 
eru enn vinsælir vaskar sem líta 
út eins og skálar á vaskborðinu,“ 
segir Íris en vaskar sem settir eru 
ofan í borðplötur eru einnig fáan-
legir.

„Við erum með allt sem þarf og 
prýtt getur ómótstæðileg baðher-
bergi. Speglar setja oft punktinn 
yfir i-ið og unga fólkið velur ljósa-
spegla í sína fyrstu íbúð, ýmist 
speglaskápa með ljósum, þar sem 
skápapláss vantar, en líka stóra 
ljósaspegla sem gefa frá sér fallega 
birtu og stækka baðherbergið, sem 
er stór plús í litlu rými.“

Innréttingar og tæki eru í Ármúla 
31. Sími 588 7332. Sjá nánar á i-t.is.

blöndunartæki sem hæfa smekk 
hvers og eins.

„Unga fólkið vill baðkar í sitt 
baðherbergi, oftast hefðbundið 
ríkiskar í stærðinni 170x70 cm. Það 
sér kosti þess að hafa baðkar fyrir 

börnin sín að busla í og leika í bað-
inu, en við bjóðum líka upp á alls 
konar sturtuhorn og lausnir fyrir 
steypiböð fyrir þá sem vilja sturtu 
umfram baðkar og fara frekar í 
sund með börnin,“ upplýsir Íris.





Yfirskriftin á fundinum 
er Húsnæðislán 101. Það 
verður frítt inn og við 

bjóðum upp á léttar veitingar. 
Fundurinn er hugsaður fyrst og 
fremst fyrir þá sem eru að hugsa 
um að kaupa húsnæði en er einn-
ig gagnlegur fyrir þá sem eru nú 
þegar með húsnæðislán,“ segir 
Kristján Arnarsson, sérfræðingur 
á húsnæðissviði Íbúðalánasjóðs 
um komandi fund.

Hann segir að allir séu velkomnir 
enda getur húsnæðismarkaðurinn 
og allt í kringum húsnæðiskaup 
verið svolítill frumskógur. Þetta 
er í fyrsta sinn sem Íbúðalána-
sjóður stendur fyrir fræðslufundi 
um þetta efni og ef vel tekst til er 
stefnan að halda fræðslufundi víðs-
vegar um landið.  „Þetta er nýtt af 
nálinni og við vonumst eftir að geta 
boðið upp á fleiri svona fundi og 
jafnvel fundi sem eru sérsniðnir að 
ólíkum hópum.

Ef það er áhugi og eftirspurn 
eftir svona fundi þá viljum við fara 
með hann um landið. Ég veit að 
við höfum klárlega áhuga á því og 
vonumst eftir því,“ segir Kristján.

Hann bendir á að sömu spurn-
ingarnar brenni á f lestum sem 
koma í ráðgjöf hjá Íbúðalánasjóði 
og starfsmenn hafi greint helstu 
þættina sem hafi svo verið nýttir í 
uppbyggingu á fræðslufundinum. 
Miðað við fjöldann sem kemur 
í ráðgjöf hjá sjóðnum þá vonar 
Kristján að það verði fjölmenni.

„Eitt af lykilverkefnum 
stofnunarinnar er hlutlaus og 
heiðarleg ráðgjöf til almennings 
um húsnæðismál. Þessi fundur 
gengur út á að upplýsa fólk sem er 
í hugleiðingum um húsnæðiskaup 
um helstu atriði sem þarf að hafa 
í huga og geta skipt miklu máli 
þegar kemur að lántöku vegna 
húsnæðiskaupa.

Til dæmis hvað er verðbólga 
og hvernig virkar hún? Hver er 
munurinn á verðtryggðum og 
óverðtryggðum lánum, hver er 
munurinn á jafngreiðsluláni og 
láni með jöfnum af borgunum, eru 
breytilegir vextir alltaf breyti-
legir eða eru til dæmis fastir 
vextir alltaf fastir? Hvernig virkar 

Hvað þarf að hafa í huga þegar  
kemur að lántöku vegna húsnæðis?
Hlutverk Íbúðalánasjóðs hefur breyst úr því að vera lánasjóður í að vera sú stofnun sem fer með 
framkvæmd húsnæðismála og vinnur m.a. að því að tryggja aðgengi að húsnæði fyrir alla. Á mið-
vikudag fer fram fundur í húsnæði sjóðsins fyrir þá sem vilja auka skilning og þekkingu sína.

Kristján Arnarsson, sérfræðingur á húsnæðissviði Íbúðalánasjóðs, segir að almenningur eigi að taka upplýsta ákvörðun um húsnæðismál. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Yfirskrift 
fundarins er 
Húsnæðislán 
101 og verður í 
Borgartúni 21 
þar sem Íbúða-
lánasjóður er til 
húsa. 

greiðslumat? Við ætlum að fara 
í gegnum þessi atriði þannig að 
fólk skilji út á hvað þetta gengur 
og geti þar með tekið upplýstari 
ákvörðun. Þá eru minni líkur á að 
fólk geri mistök eða geri eitthvað 
vitlaust í ferlinu.“

Kristján bendir á að það sé 
óþarfi að vera borga of mikið 
af sínum húsnæðislánum. Sum 
lán voru kannski mjög góð fyrir 
mörgum árum en það kostar ekk-
ert að skoða hvort  það sé eitthvað 

betra í boði í dag. „Fundurinn er 
fyrst og fremst hugsaður fyrir þá 
sem eru að hugleiða húsnæðis-
kaup en hann getur líka verið 
fyrir þá sem eru búnir að taka lán 
fyrir einhverju síðan og eru að 
velta því fyrir sér hvort lánið sé 
endilega best. Hvort það sé hægt 
að breyta því, endurfjármagna 
eða gera eitthvað öðruvísi. Sumir 
er kannski að borga of mikið og 
meira en þarf og þá er allt í lagi að 
fara yfir það.“
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Húsnæðislán 101

Hvað þarf ég að vita áður en ég tek húsnæðislán?

Opinn fræðslufundur í húsakynnum Íbúðalána- 
sjóðs í Borgartúni 21, miðvikudaginn 13. mars frá 

kl. 17-18. Aðgangur er ókeypis og boðið verður upp 
á léttar veitingar.

Skráning og nánari upplýsingar á www.ils.is

Aðgengi að húsnæði fyrir alla

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu 
ríkisins. Hlutverk okkar er að stuðla að 
stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja 
almenningi aðgengi að viðunandi húsnæði 
á viðráðanlegu verði. Hlutverk húsnæðis-
sviðs Íbúðalánasjóðs er að veita einstak-
lingum og fjölskyldum á Íslandi  hlutlausa 
og heiðarlega fræðslu og ráðgjöf í 
húsnæðismálum.

569 6900          9–16www.ils.is


