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Innflutningsfyrirtæki til sölu
Um er að ræða ca. 20 ára rótgróið fyrirtæki með góð
viðskiptasambönd og mikla vaxtarmöguleika.
Fyrirtækið selur öryggisbúnað og tengdar vörur og eru
viðskiptavinir fyrirtækisins mörg stór og öflug fyrirtæki.
Vörur eru afgreiddar af lager.
Fyrirtækið er í eigin húsnæði, sem fæst keypt eða leigt.
Góðar vörubirgðir og bifreið. Hagstætt verð.
Tilvalið fyrir samhenta fjölskyldu til þess að hafa traustar
og öruggar tekjur.
Vinsamlegast sendið fyrirspurnir á dan@kjoreign.is
eða hringið í síma 896-4013
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Frum

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

MYNDIR/AÐSENDAR

Einbýli með tveimur íbúðum
Miklaborg kynnir: Einbýlishús á tveimur fastanúmerum sem skiptist í neðri
hæð, bílskúr og kjallara 131,7
fm og risíbúð 43,6 fm. Samtals er birt flatarmál 175,3
fm auk sameignar. Frábær
staðsetning alveg við Breiðagerðisskóla.
Álklætt hús. Stofa, eldhús, bað og
tvö svefnherbergi á hvorri hæð.
Þvottahús og geymslur í kjallara.
42,2 fm bílskúr með rafmagni og
hita. Góður suðurpallur.
Gengið er upp nokkur þrep á
vesturhlið hússins að aðalinngangi. Komið er inn í forstofu sem
er sameiginleg með íbúðunum.
Beint af augum er gengið inn í
íbúðina á neðri hæðinni. Á hægri
hönd er björt og skemmtileg stofa
með stórum gluggum til suðurs
og vesturs þaðan sem horft er út í
garðinn sem er fallegur með gróðri
og timburpalli.

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Húsið er við Mosgerði í Reykjavík nálægt Breiðagerðisskóla. 

Við hlið stofu er borðstofa en
þaðan er gengið í eldhúsið, en
einnig tengist eldhúsið beint ganginum. Þar er til hægri flísalagt baðherbergi með baðkeri með sturtu
og vaskaskáp. Það var endurnýjað í
kringum 1986. Við hliðina á því er
barnaherbergi og á móti er hjónaherbergið með góðum skápum.
Úr forstofu er stigi upp á efri hæð
þar sem er íbúð með þremur herbergjum, eldhúsi og baði.
Innst til hægri er stofan sem er
björt og skemmtileg með kvistum
á tvo vegu og glugga á suðurgafli.
Eldhúsið er lokað, það er heillandi
með upprunalegri innréttingu og
glugga til austurs. Á móti því er
barnaherbergi með kvistglugga. í
hinum enda íbúðarinnar er rúmgott hjónaherbergi sem nær í gegn,
það er með glugga á tvo vegu, kvist
til austurs og glugga til suðurs.
Súðarskápar eru eftir vesturhlið.
Baðherbergið er upprunalegt með
baðkari.

Birt flatarmál íbúðarinnar er
43,6 fm en grunnflöturinn er
umtalsvert stærri og nýtist íbúðin
afar vel. Úr íbúð á neðri hæð er
stigi niður í kjallara þar sem ekki
er full lofthæð. Niðri er geymsla
og þvottahús og sérinngangur á
norðurhlið. Undir tröppum er köld
geymsla. Bílskúrinn er 42,2 fm
hann er upphitaður og með heitu
og köld vatni.
Raflagnir og margt fleira í skúr
var endurnýjað árið 2013. Húsið er
hlaðið og var álklætt upp úr 1980.
Í kringum árið 1990 var húsið
drenað og gler og gluggar endurnýjaðir. Innréttingar og gólfefni
eru að miklu leyti upprunaleg.
Virkilega skemmtileg eign á
þessum vinsæla stað sem býður
upp á marga möguleika. n
Allar frekari upplýsingar gefur
Þórunn Pálsdóttir lgf., s. 773-6000
og thorunn@miklaborg.is

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Geir
Sigurðsson

655-9000

Við seljum vel og örugglega.

Atvinnuhúsnæði til leigu.
Smiðjuvegur, 200-geir@husasalan.is
Kóp

HRINGDU NÚNA!

Hrafnhildur
Björk
Baldursdó�r

862-1110

hrafnhildur@husasalan.is

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

viðskiptafr. og lögg. fast. Viðskiptalögfr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401
rakel@fold.is / 699-0044
íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir

Hörður Sverrisson

íslenskufræðingur

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

Fálkagata 27a

Hagfræðingur
lögg.fast
hordur@fold.is / 899-5209

skólavörðustígur 16a,

Opið hús þriðjud. 15.11 kl.16:30-17:15
OP
Ca. 118,5 fm. fallegt
IÐ
raðhús á frábærum stað
HÚ
S
í vesturborginni: Á neðri

101 rvk., verslunarhúsnæði.
Fallegt 70 FM verslunarhús
næði í nýlegu húsi á góðum
stað við Skólavörðustíg.
Um er að ræða frábært fjár
festingatækifæri í björtu og
huggulegu húsnæði. Það
skiptist í verslunarrými og
starfsmannarými sem er með
góðum birtugluggum í lofti.
Húsnæðið er með leigu
samningi með endurskoðunar
ákvæði eftir tvö ár.
Vinsamlegast bókið skoðun
hjá löggiltum fasteignasölum
Foldar. Frábær fjárfesting.
Verð 56 millj.

hæð er forstofa, stofa,
borðstofa eldhús og gesta
snyring auk þvottahúss
og geymslu, útgengi á pall
með heitum potti. Góður
stigi upp á efri hæð. Á efri
hæð eru þrjú svefnherbergi
og baðherbergi. Geymslu
ris er yfir efri hæðinni.
Opið hús þriðjudag 15.11 kl.
16:30-17:15, verið velkomin.

Til leigu: sóltún ,
105 rvk., glæsileg penThOuse íbúð + bílageymsla.
Stórglæsileg 215 FM þakíbúð
á 7. hæð (efstu) í Sóltúni , auk
bílageymslu. Aðeins þessi eina
íbúð á hæðinni. Vandaðar inn
réttingar sem og gólfefni. Arinn
í stofu. Stórar stofur. Eldhúsið er
opið með fallegri ljósri viðarinn
réttingu og granít í borðplötum.
Tvö svefnherbergi og tvö bað
herbergi. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Heitur pottur og 200
FM svalir. Þetta er eintaklega
vönduð eign. Leiguverð 420 þús
á mánuði. Nánari upplýsingar
á skrifstofu Foldar 552-1400 /
fold@fold.is

hvað kostar eignin mín?

kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Óskum eftir
- íbúðum í öllum hverfum
reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila
- traustar greiðslur
- langur leigutími
- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022
Línakur 3 – Garðabæ - Glæsileg 4ra herbergja íbúð.

Sóltún 3 - 4ra herbergja endaíbúð - gluggar í þrjár áttir
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Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30

• Virkilega falleg 4ra herbergja 134,9 fermetra íbúð að meðtalinni sér geymslu í álklæddu og viðhaldslitlu fjölbýlishúsi í
Akrahverfi í Garðabæ. Sérinngangur er í íbúðina.
• Nýlegt mjög fallegt harðparket á gólfum og innréttingar og innihurðir voru filmaðar í svörtum viðarlit nýlega.
• Stofa/borðstofa með útgengi á skjólsælar svalir til suðurs. Eyja í eldhúsi með steyptri borðplötu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
• Leikskóli handan götunnar, stutt í Hofstaðaskóla, Fjölbrautarskóla Garðabæjar, verslun Krónunnar og út á aðalbraut.

• 137,1 fermetra 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í mjög vönduðu og nýlegu lyftuhúsi við
Sóltún 3 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu.
• Eignin er mjög björt og vönduð. Gluggar eru í þrjár áttir og yfirbyggðar 14,9 fermetra svalir til suðurs.
• Bæði baðherbergi innaf gangi og snyrting innaf hjónaherbergi. Stofa er mjög rúmgóð og með gluggum í austur og
suður. Stór eyja í eldhúsi,. Þrjú svefnherbergi.
• Lóðin er falleg með góðri aðkomu og fjölda bílastæða.

Verð 93,9 millj.

Verð 109,5 millj.

Ásland Hafnarfirði

Glæsilegt einbýlishús vel staðsett í Áslandinu. Skipti möguleg á minna einbýlishúsi eða raðhúsi.

Skipholt- til sölu eða leigu

Vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði til sölu eða leigu á horni Skipholts og Nóatúns.

Naustavör 58 - Nýjar og glæsilegar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kóp.

• Naustavör 58 er 4ra hæða nýbygging í Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs.
• Um er að ræða 2ja – 3ja og 4ra herbergja íbúðir sem eru til afhendingar í mars 2023.
• Allar innréttingar eru frá Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi. Íbúðirnar verða afhent án gólfefna, en
flísar verða á gólfi á baðherbergi og þvottaherbergi.
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
• Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

Aðeins 7 íbúðir óseldar auk einnar 2ja herbergja íbúðar í nr. 52

Drangsskarð 10B - HF. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

• Glæsileg 85,6 fermetra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í vönduðu 5 íbúða húsi, byggðu árið 2020, við
Drangsskarð í Hafnarfirði. Íbúðinni fylgja tvær geymslur á geymslugangi sem innangengt er í úr íbúðinni.
• Aukin lofthæð er í íbúðinni um 2,8 metrar og innfelld lýsing í loftum að hluta. Stórir gluggar til suðurs og íbúðin því
mjög björt.
• Hellulögð og skjólsæl verönd er við anddyri íbúðarinnar og sameiginleg lóð til suðurs. Hellulögð sérmerkt bílastæði
með hitalögnum undir og þar er gert ráð fyrir rafhleðslustöð.
• Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

Verð 62,9 millj.

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.

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/

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

Síðumúla 31
108 Reykjavík
517 3500
fyrirtækjasala.is

Viltu selja rekstur eða húsnæði? Hafðu samband við okkur
Veitingastaður - 101 Reykjavík
Einstakt tækifæri! Á besta stað miðsvæðis.
Einn þekktasti og vinsælasti veitingastaðurinn!
Sérverslun f. vistvænan lífsstíl
Með áherslu á náttúrulegar og umhverfisvænar nauðsynjavörur. Verslun og netverslun.
Kaffihús – Kópavogur – Gott verð !
Lítið nett kaffihús með afgreiðslu-bakarí á besta stað í
Kópavogi. Góð kjör og langtíma-leiga.
Framleiðslu Eldhús – Tækifæri !
Fullbúið glæsilegt nýtt húsnæði með starfsleyfi fyrir
hverskyns matvælaframleiðslu um 550 m2.
Blóma- og gjafavöruverslun
Glæsilegt vöruúrval. Einstaklega góð staðsetning.
Verslun, smásala, heildsala, netverslun.
Glæsileg Líkamsmeðferðarstofa
Vel staðsett miðsvæðis. Fjölbreyttar meðferðir.
Meðeigendur - Fyrirtæki
Leitum að meðeigendum í ýmis fyrirtæki: verslun, hárog snyrtistofu, innflutning, verktöku o.m.fl.
Hafðu samband, fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Björgvin Óskarsson lglm, s. 773-4500 bjorgvin@atv.is
Óskar Mikaelsson lgfs., s. 773-4700 oskar@atveignir.is

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

TIL SÖLU

Stapahraun 4 - Hafnarfirði
Til sölu heil húseign við Stapahraun 4, Hafnarfirði. Heildarstærð hússins er 630,5 fm.
Um er að ræða atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði sem stendur á 1.110 fm lóð.
Húsið er ein heild í dag og skiptist í skrifstofur á efri hæð í framhúsi og svo móttöku, eldhús,
fundarsali og skrifstofur á neðri hæð.
Lager og vinnslueldhús er einnig á neðri hæð.
Innkeyrsluhurð er á suðurhlið hússins.
Fasteign sem býður upp á mikla möguleika.

Afhending samkvæmt samkomulagi.
Óskað er eftir tilboðum.

Erum við
að leita að þér?

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Rögnvaldur Örn Jónsson
Löggiltur fasteignasali
660 3452

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

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga

Innfelldir Loftventlar

loftventlar sem falla inn í Gifsplötur
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur.is

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í meira en
50 ár
hagvangur.is

