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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Íris Jensen segir að hjá Innréttingum & Tækjum sé hægt að fá allt sem þarf til að gera baðherbergið notalegt og fallegt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Svart skiptir máli árið 2020

Einstök blanda
fyrir liðina

Íris Jensen er ein eigenda Innréttinga & Tækja við Ármúla, en þar er gott úrval
af baðinnréttingum, blöndunartækjum og hreinlætistækjum. Meðal spennandi nýjunga eru sturtuklefar og skilrúm úr gleri með svörtum ramma. ➛2
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Glerin eru til í
nokkrum útfærslum.

Sturtuklefarnir hjá Innréttingum & Tækjum eru fáanlegir í fjölbreyttu úrvali.

Þægilegar
lokanir fyrir
baðkarið koma
í veg fyrir leka
út á gólf.

Svört blöndunartæki eru mjög vinsæl um þessar mundir.

Innréttingar &
Tæki bjóða upp
á margvíslega
smávöru til
jólagjafa.

Framhald af forsíðu ➛

I

nnréttingar & Tæki eru best
þekkt fyrir mikið úrval af
baðinnréttingum, blöndunartækjum, hreinlætistækjum og
sturtuklefum þar sem gæði og
góð hönnun eru í fyrirrúmi en
spennandi nýjungar streyma nú
í verslunina. „Við vorum að fá
einstaklega fallega sturtuklefa,
sturtuhorn, veggi, skilrúm og baðkarshlífar úr gleri með svörtum
römmum. Við köllum þetta köflóttu línuna, en hún hefur verið
ótrúlega vinsæl. Þetta eru frábærar
sturtulausnir sem er einfalt og
þægilegt að setja upp og eru mikil
prýði inn á hvert baðherbergi,“
segir Íris.
Hjá Innréttingum & Tækjum fást
einnig blöndunartæki frá Fima og
hreinlætistæki frá Globo í mörgum
litum en að sögn Írisar er svarti
liturinn einn sá vinsælasti þessa
dagana. „Mikil eftirspurn hefur
verið eftir handlaugum, salernum
og blöndunartækjum í svörtum lit.
Það er vinsælt að vera með fylgihluti í gylltu, krómuðu eða í svörtu
en svo er líka gaman að blanda
þessu öllu saman og leika sér með
mismunandi liti. Það er til dæmis
fallegt að vera með svart salerni
og handlaug en blöndunartæki í
öðrum lit,“ nefnir Íris.

Sturtuhausar
í mörgum
gerðum og
litum fást hjá
Innréttingum &
Tækjum.

Hjá Innréttingum & Tækjum er
einnig fjölbreytt úrval af fylgihlutum fyrir baðherbergið. Þar
má nefna handklæðaslár, sal-

ernisrúlluhaldara og -standa,
handklæðasnaga, smekklega
salernisbursta, sápupumpur og
hillur fyrir sturtuna. Fylgihlutirnir fást í svörtu, gyllti og stáli,
svo allir ættu að finna eitthvað
að sínum smekk. „Hillurnar fyrir
sturtuna eru djúpar og þær eru góð
hirsla undir allt sem þarf að hafa
í sturtunni en oft er fólk í vandræðum með sjampóbrúsa og sápur.
Svo erum líka með nokkrar gerðir
af sápupumpusettum og vinsælum
sápum frá Nesti og Dante en þær

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Fallegir fylgihlutir

eru algjörlega vegan og innihalda
ekki dýraafurðir. Vörur sem henta
vel til jólagjafa,“ segir Íris.

Umhverfisvænir mosaveggir

„Við erum nýlega byrjuð með
umhverfisvænar plötur með mosa
sem eru frábærar til hljóðeinangrunar og henta vel fyrir heimili,
fyrirtæki og stofnanir. Mosaplöturnar eru afar fallegar en þær
eru úr náttúrulegum mosa, laufum
og umhverfisvænum efnum sem
ekki þarf að hugsa mikið um.

Mosaplöturnar eru frá ítalska
hönnunarfyrirtækinu Bebetti. Þær
má setja upp sem stóran eða lítinn
gróðurvegg eða klippa til og búa
til listaverk eða lógó fyrirtækja,
allt eftir því sem hver og einn vill,“
segir Íris.
Plöturnar eru búnar til úr léttu
áli og á þær er settur mosi, sem
er sérstaklega ræktaður í þeim
tilgangi. Íris segir mosaplöturnar
hafa vakið mikla athygli og þær
séu vinsælar víða um heim.
„Plöturnar eru vistvænar og það
þarf lítið sem ekkert að hugsa um
þær. Mosinn heldur sér vel og það
þarf aðeins að úða vatni á hann á
nokkurra mánaða fresti. Einfaldara getur það ekki verið. Það
er hægt að sjá risastóran vegg úr
mosaplötunum við upplýsingaborðið í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Slíka veggi má líka sjá hjá Duck
and Roses og hjá UNWomen en
þeir koma mjög vel út. Mosaplöturnar eru líka eftirsóttar til að
skreyta hótel og veitingastaði en
þær setja mjög skemmtilegan svip
á umhverfið,“ segir Íris.
Mosaplöturnar fást í mismunandi stærðum og segir Íris hægt að
velja um ljósan eða dökkan mosa,
mosa blandaðan laufum eða bara
mosa. „Það er líka hægt að hafa
mosann mjúkan eða harðan, allt

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

eftir smekk hvers og eins.“

Umhverfisvænt salerni

Íris segir að Innréttingar & Tæki
leggi mikið upp úr því að bjóða
viðskiptavinum umhverfisvænar
vörur eftir því sem kostur er. „Hjá
okkur fæst umhverfisvænt salerni
frá spænska fyrirtækinu GALA.
Þar er búið að sameina salernisskálina og skolskálina í eitt tæki.
Þetta salerni er útbúið fjarstýringu
og það er hægt að fá bæði skol og
blástur sem minnkar verulega eða
algjörlega notkun á salernispappír.
Þetta er virkilega falleg hönnun
sem kemur vel út á baðherbergi,“
segir Íris.

Fjölskyldufyrirtæki

Innréttingar & Tæki er fjölskyldufyrirtæki sem er starfrækt við
Ármúla 31 og hefur verið rekið
um langt skeið eða frá árinu 1945.
„Amma mín stofnaði það sem
heildverslun en 1993 var því breytt
í verslun af foreldrum mínum,“
segir Íris Jensen eigandi en þau
Grétar Þór Grétarsson, eiginmaður
hennar, tóku við rekstrinum árið
2014. „Við ákváðum að slá til og
höfum staðið vaktina síðan. Frá
upphafi hefur fagleg og persónuleg
þjónusta verið í fyrirrúmi,“ segir
Íris.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður
Komið og reynsluakið
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Skoðum með uppítöku
á öllum tegundum bifreiða
- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

Komið og reynsluakið

Listaverð hjá umboði: 4.450 þús

Bílar í ábyrgð

-

Allt að 100% lánamöguleiki

- Til í ýmsum litum

- Góð endursala

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!

Vatnshitablásarar Loftviftur

Dreifðu varmanum
-fáðu hitann niður

Öflugir blásarar með minni pláss þörf og
léttari hönnun. Plast skel.

Hljóðlátar
baðviftur

Ósontæki
Hljóðlátir Hreinsar
loft og
blásarar

100 mm

eyðir örverum.

Verð
kr
9.733

Þakblásarar

Hitavír

Mikið úrval af stærðum og
Í þakrennur eða vatnslagnir
gerðum.
Selt í lausu eða í kittum.

Verð frá 99.990 kr

Verð
frá kr/m
1.450

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur.is

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

Þjónusta

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Heilsa

Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook

Heilsuvörur

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Hreingerningar

Keypt
Selt
Til sölu

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Rafvirkjun
Pípulagnir

Geymsluhúsnæði

15% AFSLÁTTUR Í NÓVEMBER

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

gjofsemgefur.is
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REGNBOGALITIR EHF.

Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Vönduð vinnubrögð
og vanir menn. Sími 8919890 eða
malarar@simnet.is

Til bygginga

Skólar
Námskeið

Búslóðaflutningar
Kennsla

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

KENNSLA - NÁMSAÐSTOÐ
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Húsaviðhald

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Eurotec A4 harðviðarskrúfur.
Penofin og Armstrong Clark
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122

Kenni stærðfræði, eðlisfræði,
bókfærslu, íslensku og fleira.

Bý nemendur undir próf.
Uppl. í síma 899 9365

Húsnæði
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Húsnæði í boði
Herb. til leigu á svæði 201. Með
aðgangi að eldh., baðherb. og
þvottavél. Leiga 63 þús. á mánuði.
Uppl. í síma 893 3475

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. 893 6994

PARKETLAGNIR.

Tek að mér parketlagnir, hafið
samband og ég geri tilboð. Gsm:
8975744

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
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GEFÐU
VATN

Upplýsingar í síma 782 8800

Spádómar

gjofsemgefur.is

Einkamál

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Málarar

INNANLANDS

Óskast keypt

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

FYRIR
AÐSTOÐ

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

Mat á umhverfisáhrifum
Álit Skipulagsstofnunar

Stækkun eldisstöðvar Ísþórs í Þorlákshöfn,
Sveitarfélaginu Ölfusi
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Eldisstöðvarinnar Ísþórs
er einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

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

Finndu félagsskap fyrir framtíðina.
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

