
KL. 11.0016.00 
Við bjóðum alla velkomna í heimsókn frá klukkan 
11 til 16 til að skoða þær frábæru verslanir og 
þjónustu sem er boðið upp á í Bæjarlindinni. Allir 
munu finna eitthvað skemmtilegt við sitt hæfi 
sérstaklega í ljósi þess hve fjölbreyttar verslanir 
og þjónustan er, en fyrirtækin í Bæjarlindinni 
bjóða upp á eftirfarandi: 

bakarí
baðherbergislausnir
bensínstöð
bílaþvottastöðvar
bókhaldsstofu
brúðarkjólaleigu
fasteignasölu
flísabúðir

golfverslun
göngugreiningarfyrir-
tæki
hárgreiðslustofur
hlaupaverslanir
húsgagnaverslanir
ísbúð
læknaþjónustu

skemmtistað
sjúkraþjálfun
sólbaðsstofu
snyrtistofur
sundverslun
sportvöruverslanir
teppaverslun
tískuvöruverslanir

tónlistarskóla
tölvuverslanir
tannlækna
veitingastaði og 
vinnufataverslun.

KL. 13.00 
Karlakór Kópavogs tekur 
lagið klukkan 13 fyrir 
framan Bæjarlind 1-3
Fyrirtækin í Bæjarlind-
inni verða með ýmiss 
konar tilboð, glens og 
stemmingu í tilefni 
dagsins.

Bæjarlindardagurinn er haldinn í dag,
laugardaginn 10. maí, í tilefni af Kópavogsdögum.

KYNNINGARBLAÐ



Sölu- og Dreifingaraðili fyrir New Balance á Íslandi



BAÐHERBERGI
LAUGARDAGUR  8. FEBRÚAR 2014 Kynningarblað Baðlínan, Múrbúðin, Ísleifur Jónsson og baðherbergishönnun.

Við sjáum um allt 
fyrir þig!
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1 Komum til þín, skoðum 
aðstæður og förum yfir allar 

útfærslur og möguleika.

2 Teiknum upp nýja baðher-
bergið.

3 Gefum þér upp kostnaðar-
áætlun fyrir alla verkþætti.

4 Þú heimsækir Baðlínuna 
og færð tilboð í flísar, tæki, 

spegla, lýsingu og allar þær vörur 
sem þarf fyrir nýja baðherbergið.

5 Setjum upp með þér tíma-
áætlun fyrir verkið.

6 Mætum með öll aðföng á 
staðinn, verjum umhverfið, 

fjarlægjum eftir niðurrif og 
vinnum verkið á vandaðan máta.

7 Einn tengiliður sér um alla 
umsjón verksins.

8 Skilum af okkur nýju og stór-
glæsilegu baðherbergi.

Heildarlausn fyrir 
baðherbergið!

VIRÐISAUKASKATTURINN GREIDDUR AÐ FULLU!
■ Alþingi samþykkti 2010 lög um að endurgreiða mætti allan 

virðisaukaskatt (100%) af vinnu á byggingarstað, bæði við 
nýsmíði, viðhald á íbúðarhúsnæði og sumarhúsum.

■ Nú hefur Alþingi samþykkt framlengingu á heimildinni 
og gildir hún til 31. desember 2014.

Hjá Baðlínunni  
eru sérhæfð 

teymi fagmanna fyrir 
alla verkþætti sem snúa 
að baðherberginu, allt 
frá niðurrifi til 
fullnaðarfrágangs.



LIVERPOOL „MEISTARADAGAR“

30-70% AFSLÁTTUR!!!

Ertu búinn að klæða þig upp fyrir lokaleikinn á Sunnudaginn... RUGL GÓÐ VERÐ!

Aðaltreyja LFC á aðeins 6.990 / 7.990 kr.

Stuttbuxur LFC á aðeins 3.990 kr.

Sokkar LFC á aðeins 1.990 kr.

Barnasett (treyja, buxur og sokkar) á aðeins 5.990 kr.

ReAct er með mesta úrval landsins af Liverpool vörum... 
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Blóma og kryddjurtapottar frá Hurbz
Verð 48.000 kr.


