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Miklaborg og Jórunn, lög-
giltur fasteignasali, kynna 
til sölu Mjóanes, lóð númer 
17, í Bláskógabyggð. Lóðin 
er eignarland sem liggur að 
Þingvallavatni, þrír hektarar 
að stærð. Landið er norð-
vestanmegin við Miðfell 
og liggja landamörk fyrir 
Mjóanes við land Arnarfells, 
Gjábakka og Miðfells, auk 
kennileita til austurs, á milli 
Miðfells og Arnarfells.

Mjóanes er sumarbústaðaland 
í mikilli náttúruparadís, landið 
er lyngi og kjarri vaxið, þar sem 
vatnið hefur mikil áhrif á upp-
lifunina. Norðanmegin gefur að 
líta Arnarfell, Botnssúlur, Búrfell, 
Ármannsfell og Hrafnabjörg, svo 
eitthvað sé nefnt. Þjónustumið-
stöð á Þingvöllum er í tólf kíló-
metra fjarlægð.

Aðkoma að lóðinni í Mjóanesi 
er frá þjóðvegi 36. Kostur er hversu 
vegalengdin er stutt til að komast 
í mikla nálægð við náttúruna, um 
40 kílómetrar eða einungis um 
45 mínútna akstur. Landið er rétt 
sunnan megin við Almannagjá og 
þjóðgarðinn á Þingvöllum.

Jörðin er þakin mosa- og grasi-
vöxnu hrauni, nema þar sem 
hlíðar Miðfells rísa upp af henni. 
Á nesinu sjálfu eru slétt tún yfir 
hrauninu. Landið hallar lítillega og 
er nokkuð jafnhallandi frá austri 
til vesturs, í átt að Þingvallavatni, 
ef frá eru taldar hlíðar Miðfells til 
suðurs. Fuglalíf er mikið og fjöl-
breytt, bæði á landi og legi.

Svæðið er tilvalið til útivistar og 
möguleikar til gönguferða góðir. 
Siglingar á Þingvallavatni eru 
sömuleiðis tilvaldar. Góð silungs-

veiði er í vatninu og hægt að fá 
veiðileyfi. Golfvellir eru víða, svo 
sem á Selfossi, í Hveragerði og 
Kiðabergi. Hestaleigur eru einnig 
víða í nágrenninu, og sundlaugar á 
Ljósafossi, Selfossi, Laugarvatni, í 
Hveragerði og víðar.

Núverandi deiliskipulag gerir 
ráð fyrir nítján lóðum. Samtals 
eru frístundabyggðarlóðir 534.000 
fermetrar. Byggingarskilmálar eru 
að hús skuli að jafnaði ekki vera 
stærri en 220 fermetrar að grunn-
fleti og ekki minni en 30 fermetrar. 
Að auki er heimilt að byggja auka-
hús, svo sem verkfærageymslu, allt 
að 30 fermetra á hverri lóð. 

Hnit eru: N.64.1795 / E. -21.0732
Óskað er eftir tilboði í eignina. 

Þetta er einstakt tækifæri til að 
eignast eignarland á þessum ein-
staka stað. n

Allar nánari upplýsingar veitir 
Jórunn, löggiltur fasteignasali, í 
síma 845 8958 og á netfanginu 
jorunn@miklaborg.is

Paradís við Þingvallavatn
Lóðin í Mjóanesi er mikil náttúruparadís, rétt sunnan megin við Almannagjá og þjóðgarðinn á Þingvöllum. 

Lóð númer 17 í Mjóanesi er þrír hektarar að stærð, með gríðarfagurt útsýni.

Þetta er einstakt 
tækifæri til að 

eignast eignarland á 
þessum einstaka stað. 
Svæðið er tilvalið til 
útivistar og eru mögu-
leikar til útivistar góðir. 

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa.
Áhugi á sölumennsku og mannlegum samskiptum 
ásamt faglegum metnaði  er skilyrði. Við bjóðum 
upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu miðsvæðis í 
Reykjavík og reynslumikið samstarfsfólk sem vinnur 
vel saman að úrlausn verkefna.”

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á  
vidar@fold.is

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölufulltrúa til 
starfa. Fold hefur starfað í áratugi og eru starfs-
menn reiðubúnir að vinna með þeim sem eru 
að stíga sín fyrstu skref sem og reynslumiklum 
fasteignasölum.  
Vinnurými eru vel búin, björt og hugguleg og 
lagt upp úr  góðri samvinnu starfsmanna.  

Skilyrði er að umsækjendur séu löggiltir  
fasteignasalar eða í löggildingarnámi. 

Umsóknir sendist á vidar@fold.is



Hafðu samband og skráðu þig hjá okkur - Við finnum réttu eignina fyrir þig.

https://www.facebook.com/fastmark.is  -  https://www.instagram.com/fasteignamarkadurinn_ehf/

Þarft þú að stækka eða minnka við þig 
en finnur ekki réttu eignina ?

Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Elín D.  
Guðmundsdóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

• Glæsilegt 250,6 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum, að meðtöldum 47,5 fermetra innbyggðum bílskúr við 
Hvolstún á Hvolsvelli. Húsið er steinsteypt og byggt árið 2016. 

• Húsið er bjart með stórum gólfsíðum gluggum á neðri hæð og fallegu útsýni af báðum hæðum.
• Fjögur góð svefnherbergi eru í húsinu, tvö á neðri hæð og tvö á efri hæð. Stofur eru stórar og mynda stórt opið rými 

við eldhús. Baðherbergi eru á báðum hæðum. Útgengi á hellulagða verönd til suðurs og austurs frá stofum.
• Lóðin er 798,0 fermetrar að stærð. Stór hellulögð verönd til suðurs og austurs.
• Staðsetning hússins er afar góð í útjaðri Hvolsvallar þar sem lóð hússins tengist fallegri náttúrunni með útsýni að 

Hvolsfjalli. 

Verð 94,9 millj.

Höfum fengið til sölumeðferðar stórglæsilegt 350 fermetra  
einbýlishús á tveimur hæðum á vel staðsettri lóð  

með fallegu útsýni í Áslandi í Hafnarfirði. 

 Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,  
lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

• Virkilega vönduð 123,1 fermetra 3ja herbergja íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu í glæsilegri nýbyggingu með 
lyftu á frábærum stað í miðborginni. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu.

• Mikið er lagt upp úr hönnun hússins, jafnt að utan sem innan.  Húsið er einangrað og klætt að utan með viðhalds-
litlum og fallegum efnum.

• Stofa með gólfsíðum gluggum. Úr eldhúsi og stofu er útgengi á rúmgóðar og skjólsælar svalir til norðurs.
• Eignin er öll innréttuð á vandaðan og smekklegan máta og eru innréttingar sérsmíðaðar úr svartbæsaðri eik og ná 

upp í loft. Gólfhitakerfi er í íbúðinni.
• Byggingin er U-laga og rammar inn sameiginlegan skjólgóðan sameiginlegan suður garð. 

Verð 108,9 millj.

• Vel skipulagt einbýlishús við Fróðaþing nr. 3 í Kópavogi. Húsið er byggt árið 2008 og er einstaklega rúmgott fjöl-
skylduhús þar sem gert er ráð fyrir að hægt sé að útbúa aukaíbúð.

• Eignin stendur á 750,0 fermetra lóð sem er frágengin að mestu með tyrfðum flötum, fallegum hlöðnum veggjum og 
skjólsælli viðarverönd á baklóð með heitum potti.

• Á neðri hæð eru forstofa, hol, eldhús, samliggjandi glæsilegar stofur, gestasnyrting, þrjú herbergi, baðherbergi og 
bílskúr sem innangengt er í úr forstofu.

• Á efri hæð hússins eru sjónvarpshol, fjögur barnaherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og hjónasvíta sem er bæði 
með baðherbergi og fataherbergi innaf. 

• Í kjallara hússins eru 12,9 fermetra geymsla og óskráð og um 70 fermetra gluggalaust rými. 
• Gólfhitakerfi er í húsinu og mikið er lagt í raflagnir og tölvulagnir. Innfelld lýsing er í loftum í stórum hluta og innbyggt 

ryksugukerfi er í húsinu. 
• Staðsetning eignarinnar er góð í grónu og eftirsóttu hverfi við Vatnsenda í Kópavogi.  

Hvolstún- Hvolsvelli.

Ásland - Hafnarfjörður

Hverfisgata 94 - 3ja herbergja íbúð á 4. hæð

Fróðaþing – Kópavogi.

Skerjafjörður - Glæsileg einbýlishús á söluskrá - Leitið upplýsinga hjá okkur
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Til leigu, Sóltún 9, 105 Rvk., 
PENTHOUSE ÍBÚÐ + BÍLAGEYMSLA.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð á 7. hæð (efstu)  í Sóltúni 9, auk bílageymslu. Aðeins þessi 
eina íbúð á hæðinni. Vandaðar innréttingar sem og gólfefni. Arinn í stofu. Stórar stofur. Eld-
húsið er opið með fallegri ljósri viðarinnréttingu og granít í borðplötum. Tvö svefnherbergi 
og tvö baðherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Heitur pottur. 200 fm svalir. Leiguverð 
450 þús á mánuði. Nánari upplýsingar á skrifstofur Foldar 552-1400 / fold@fold.is 

Vesturgata 7, 101 Rvk., 
ÍBÚÐ FYRIR ELDRI BORGA

2ja herbergja íbúð á 2. hæð fyir 67 ára og eldri ásamt geymslu, samtals 65,6 fm á 
frábæðum stað á horni Vesturgötu og Garðastrætis. Lyfta er í húsinu og svalir út frá stofu. 
Þjónustumiðstöð Reykjavikurborgar er á 1. hæð ásamt heilsugæslu. Dúkur og flísar á 
gólfum. Tengi fyrir þvottavél inná baði. Laus strax. Verð kr. 47,5 millj. Velkomið að panta 
tíma fyrir skoðun, gustaf@fold.is / 895-7205. 

Til leigu Súluhöfði-Mosfellsbæ 
EINBÝLI TIL LEIGU

Til leigu 170 fm fallegt og einstaklega vel staðsett einbýli í Mosfellsbæ. Þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og gestasnyrting. Stofa og vel búið eldhús með einstöku útsýni til sjávar og 
fjalla. Leigutími 1 ár. Leiguverð kr. 350.000.- pr. mánuð. Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Foldar og í síma 552-1400 / fold@fold.is. 

Sóltún
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu 364 fm. lagerhúsnæði í kjallara á rólegum stað við Sóltún í 105 Reykjavík til leigu. 
Innkeyrsludyr og auk þess tveir gönguinngangar. Hátt til lofts og möguleiki að skipta 
húsnæðinu upp. Mjög góð bílastæði við húsið. Leiguverð kr. 550.000.- pr. mánuð.

Akralind 3, 201 Kóp. 
GLÆSILEGT ATVINNU- OG LAGERHÚSNÆÐI.

Glæsilegt og vandað fullfrágengið ca. 640 fm atvinnu- og lagerhúsnæði  miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu og skiptist í lagerhúsnæði með góðu aðgengi, tvær rúmgóðar 
skrifstofur, opið skrifstofurými, tæknirými, fundarherbergi, eldhús og tvær snyrtingar. Opið 
skrifstofurými á efri hæð með kaffikrók og útgengi á svalir. 23 bílastæði. Nánari upplýsing-
ar á skrifstofu Foldar 552-1400 / fold@fold.is og í gsm símum löggiltra fasteignasala Foldar.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur 

Rakel Viðarsdóttir
lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Rögnvaldur Örn Jónsson
lögg. fast.

rognvaldur@fold.is / 660-3452 

Sumarhúshús á eignarlandi 
V. FLÓKADALSÁ Í BORGARFIRÐI.

Ca. 40 fm. sumarhús á einstökum stað  í gili við Flókadalsá í Borgarfirði. Um er að ræða 
rúmlega 3ja hektara eignarland sem bíður upp á mikla möguleika auk hússins sem er í gilinu, 
en það þarfnast endurbóta.  Sjón er sögu ríkari. Verð 18 millj.

- íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir
Fold hefur áratuga reynslu í sölu á sumarhúsum.

• Skoðum og verðmetum án kostnaðar 
  eða skuldbindinga. 
• Höfum kaupendur á skrá að sumhúsum
  í öllum verðflokkum. 
• Hafið samband við skrifstofuna eða 
beint 
  í farsíma og við erum til þjónustu 
reiðubúin. 

Sumarhúsin seljast á Fold

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Opið  mán. - fim. 10-18,  fös. 10-17  og  lau. 10-14

Heitir og kaldir 
gæðapottar 

sem hitta í mark 
hjá öllum í 

fjölskyldunni

Heitir og kaldir 
gæðapottar 

sem hitta í mark 
hjá öllum í 

fjölskyldunni

Snorralaug
299.000 kr.

Grettislaug
259.000 kr.

Unnarlaug
310.000 kr.

Geirslaug
279.000 kr.

Gvendarlaug
189.000 kr.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)

135.000 kr.

Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil 
og margt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.

Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil 
og margt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.
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Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 40 ár. 
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp 
glæsilegum heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

129.900.000

Valshlíð 8 102 Reykjavík

Fjölbýlishús - 40 fm þaksvalir 137.2 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
9. ágúst 17:00-17:30

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Fasteignasali óskast!
Heimili fasteignasala óskar eftir 
að ráða fasteignasala til starfa.

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 
samskiptum. Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 

og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu. 

Mjög spennandi verkefni framundan á næstu mánuðum.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar,  
eða vera í námi til löggiltingar. 

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala,  
á finnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari upplýsingar.

intellecta.is

RÁÐNINGAR





Heilbrigt loft - heilbrigt heimili

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

Loftræsting -Betri loftgæði
-Rétt rakastig
-Minni líkur á myglusveppum
-Minna ryk
-Færri veirur og bakteríur
-Minna orkutap

Allt efni fyrir loftræstinguna

viftur.is
-andaðu léttar

Ertu að byggja eða kaupa nýtt?

Erum við að leita að þér?



Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og 

notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og 

fróðleik um fasteignamarkaðinn.

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is



Bílar 
Farartæki

 Bátar

Þjónusta

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Húsaviðhald
Getum bætt við okkur utan 
og innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 867 4254

 Málarar

MÁLNINGARVINNA.
Get bætt við verkum. 30 ára reynsla, 
fagmennska og sanngjörn verð. 
Einar málari s: 832-6017

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

 Til bygginga

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METERINN

slétt beggja megin, ofnþurrkað. 
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar. 
Harðviður til húsbygginga. Sjá 
nánar á vidur.is Vatnsklæðning 
21x125mm, panill 10x85mm, 
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100) 
Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230, 
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði í boði

Nýjar 2-3 herb. íbúðir í Mörkinni 8, 
108 RVK fyrir rólega og reglusama 
eintaklinga eða pör (plús 30 ára). 
Langtímaleiga. V. 250 þ. Uppl. í s. 
898-7868 milli kl. 13-16.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

 

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Vogar óskar eftir tilboðum í verkið:

” Fráveita - Endurbætur ”

Verkið er fólgið i byggingu steyptra dælubrunna og dælu- og 
hreinsistöðvar fyrir fráveitu í Vogum með tilheyrandi lögnum og 
jarðvinnu og öllum frágangi, ásamt yfirfalls- og ofanvatnslögnum 
frá dælubrunnum á landi og fjöru, lagningu þrýstilagna að og frá 
dælubrunnum. Einnig er fólgið í verkinu uppsetning og tengingar 
lagna, dæla og rafbúnaðar og annars búnaðar tilheyrandi dælu-
brunnum og dælu- og hreinsistöð. Verkkaupi leggur til dælur og 
hreinsibúnað með þrepasíum, grófhreinsun og tilheyrandi búnað, 
verktaki sér um uppsetningu og tengingar. Dælu- og hreinsistöð 
ásamt dælubrunni verður staðsett við núverandi sjóvarnargarð 
við Hafnargötu og annar dælubrunnur verður staðsettur í Grænu-
borgarhverfi ofan núverandi sjóvarnargarðs neðan við göturnar 
Vesturborg og Sjávarborg. Rjúfa þarf sjóvarnargarða á báðum 
stöðum á meðan á vinnu stendur við dælubrunn og lagnir, sem 
síðan skal ganga að fullu frá görðunum í samræmi við það sem 
áður var. Færa á fram og byggja sjóvarnargarð upp á nýjum stað 
við Hafnargötu. 

Helstu magntölur eru:
Uppgröftur 2520 m3
Fyllingar 2260 m3
Losun klappar 750 m3
Sjóvarnargarður 850 m3
Steypumót 490 m² 
Járnabinding 8950 kg
Steinsteypa 107 m³
Fráveitulagnir 432 m

Verkinu er skipt upp í tvo skilaáfanga: Verklok 1. skilaáfanga er 
eigi síðar en 30. desember 2022 og 2. skilaáfanga og heildarverki 
eigi síðar en 30. apríl 2023.

Þeir sem hyggjast bjóða í verkið skulu óska eftir útboðsgögnum 
með því að senda tölvupóst á netfangið dadi@t-sa.is og gefa upp 
nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá þá útboðsgögnin send í 
tölvupósti. 

Útboðsgögn verða afhent frá og með þriðjudeginum 9. ágúst 2022.

Tilboðum skal skila rafrænt á netfangið dadi@t-sa.is eigi síðar en 
þriðjudaginn, 30. ágúst 2022 kl. 10:00.

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur. Bjóðendum verður 
því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í kjölfar opnunar tilboða 
verður bjóðendum sent opnunaryfirlit rafrænt.

100x70x85
Einnig 120 - 140 

100x70x85
Einnig 120 - 140 - 160 

120 x70
St. 100 x70 x H85

  Ítölsk gæðaframleiðsla
l Ryðfrýtt burstað stál 

l Hillur að neðan 

l Stillanlegir fætur

5
1
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Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Ryðfrí stál vinnuborð 
fyrir atvinnueldhús

Til 
á lager

Stærð: 
140 70 H: 85

Stærð: 
160 x 70 x H: 95

57
80

 #

8 SMÁAUGLÝSINGAR 9. ágúst 2022 ÞRIÐJUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


