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Hljómsveitin Brass Against.

MYND/BRASSAGAINST.COM

Pissaði á
aðdáanda á sviði
oddurfreyr@frettabladid.is

Söngkona hljómsveitarinnar Brass
Against, Sophia Urista, vakti mikla
athygli þegar hún pissaði framan í
viljugan aðdáanda sveitarinnar á
tónleikum í Flórída fyrir viku.
Urista kallaði áhorfanda úr
mannfjöldanum upp á svið á tónleikunum á meðan sveitin spilaði
lagið Wake Up eftir Rage Against
the Machine. Hún sagði honum að
leggjast á sviðið, dró niður buxurnar og sprændi framan í hann.
Maðurinn virtist hrifinn af athæfinu og stóð svo upp og frussaði
hlandi yfir áhorfendur. Urista varð
víst mjög mál á miðjum tónleikum
og sagðist ekki komast á klósett
og því væri alveg eins hægt að gera
sjónarspil úr þessu.
Að minnsta kosti einn áhorfenda hafði samband við lögreglu,
en málið verður ekki kært.
Afsökunarbeiðni á Twitter
Hljómsveitin birti afsökunarbeiðni á Twitter-síðu sinni
og sagðist þykja fyrir þessu og að
hljómsveitin stæði ekki fyrir svona
hlutum. Hljómsveitin sagði enn
fremur að Sophia hefði gengið of
langt, enginn í sveitinni hefði búist
við þessu og að þetta væri ekki
eitthvað sem fólk gæti búist við
að sjá á tónleikum sveitarinnar.
Þar kom líka fram að Sophia hefði
þrifið sóðaskapinn af sviðinu eftir
tónleikana. ■

Magga saumakona til vinstri og Hildur verslunarstjóri. Rúmföt.is er eina verslunin hér á landi sem sérhæfir sig í fyrsta flokks gæðarúmfatnaði. Magga saumar
dýrindis rúmföt úr fínustu efnum frá Ítalíu og víðar að. Mjúk efni eru enda grunnurinn að góðum svefni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Góður svefn sveipaður silkimjúku laki
Hugmyndin að versluninni Rúmföt.is fæddist upphaflega í litlu afgreiðslunni í Þvottahúsi A.
Smith á Bergstaðastræti 52. Stofnandi og eigandi verslunarinnar er Björn Þór Heiðdal. Rúmföt.is er staðsett að Nýbýlavegi og sérhæfir sig í rúmfötum í hæsta gæðaflokki. 2
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Eftir að hafa þvegið rúmföt í áratugi var Birni orðið ljóst að gæðum
rúmfata sem boðið var upp á á
Íslandi fór stórum hrakandi, sérstaklega eftir að Fatabúðin, Verið
og slíkar sérverslanir með rúmföt
hættu. Því var ákveðið að hefja
innflutning á rúmfötum í bestu
fáanlegu gæðum og selja á sanngjörnu verði.
Hildur Þórðardóttir, verslunarstjóri hjá Rúmföt.is, segir að verslunin hafi tekið miklum stakkaskiptum eftir að hún hóf störf hjá
fyrirtækinu. „Þetta hefur undið
heilmikið upp á sig. Fyrir þremur
árum fluttum við hingað á Nýbýlaveginn og í fyrra stækkuðum við
verslunina um meira en helming
og bættum heilmiklu í vöruúrvalið,“ segir Hildur. „Fagmennska
er það sem við viljum standa fyrir.
Við erum eina sérverslunin á landinu sem sérhæfir sig í rúmfötum
og veitum þjónustu í samræmi við
það,“ bætir hún við.
Það verður gaman að
sauma úr þessu
„Við kaupum bæði tilbúin rúmföt
frá Ítalíu og stranga sem Margrét Guðlaugsdóttir, eða Magga
saumakona, saumar úr, eins og
henni einni er lagið,“ segir hún og
bendir á Möggu.
Magga bætir við að það krefjist
mikillar nákvæmnisvinnu að
sauma rúmföt en starfið verði
seint leiðigjarnt. „Maður skyldi
nú halda að eftir tæplega 60 ára
starfsreynslu ætti ég að vera
löngu búin að fá nóg af þessu. En
mér hefur alla tíð þótt gaman að
sauma og þykir það enn þá. Þegar
það kemur nýtt efni í búðina frá
Ítalíu þá renni ég höndunum um
það og hugsa með mér: „Noh,
hvað það verður gaman að sauma
úr þessu!“ segir hún dreymin á
svip.
Besta bómullin frá Egyptalandi
Í haust heimsótti Hildur Ítalíu og
skoðaði verksmiðjuna sem Rúmföt.is verslar mest við. „Þar fékk ég
að skoða hvernig efnið er ofið og
meðhöndlað. Ítalir leggja mikla
áherslu á að nota góða bómull í
vefnaðinn. Besta bómullin er sú
egypska og mér skilst að svipuð
af brigði séu ræktuð úti um allan
heim. Ekki ósvipað og með vínþrúgurnar. Það er hægt að rækta
Chardonnay um allan heim en
aðstæðurnar verða að vera réttar
til að vínið sé gott. Besta bómullin
er einfaldlega ræktuð í Egyptalandi. Þess vegna hafa Ítalir allar
klær úti til að finna bestu bómullina á hverju ári. Það sem nýtist
ekki strax geyma þeir til lélegri
ára. Því stundum verður enda
uppskerubrestur eða vaxtarskilyrðin léleg og þá minnka gæðin
sem eru í boði,“ segir Hildur.
Bómullin er svo unnin og ofin
eftir kúnstarinnar reglum. „Þegar
búið er að spinna bómullina og
setja á kefli þarf að ákveða hvort
vefa á marglitt efni, til dæmis
silkid amask eða einlitt efni.
Marglitu efnin eru ofin úr lituðum
þræði og því þarf að lita þráðinn
áður en byrjað er að vefa. Einlitu efnin koma öll í náttúrlegum
bómullarlit úr vefstólunum og
eru síðan lituð í réttum lit. Eftir
litun eru efnin meðhöndluð eftir
kúnstarinnar reglum til að gefa
þeim meiri mýkt og rétta áferð.
Fólk spyr okkur stundum hver
sé munurinn á damaski og satíni.
Það er nefnilega smá ruglingur í
gangi. Margir halda að damask sé
betra en satín. En eini munurinn
er sá að damask er efni með ofnu
munstri í en satín er alveg slétt.
Gæðin fara eftir þræðinum sem
er notaður og þar kemur egypska
bómullin til sögunnar,“ segir hún.
Allt 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.

Hildur mælir eindregið með að fólk kynni sér lystisemdir góðra laka og rúmfata á rúmið. Rúmföt.is bjóða upp á frábært úrval af gæðarúmfötum í mörgum stærðum og gerðum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Blá rúmföt með myndum af magnolíu. Blómið er þekkt
fyrir að hafa góð áhrif á svefninn. 
MYND/AÐSEND

Hér sést skjannahvítt og stílhreint damask frá Curt Bauer.

Ítalskt hágæða silkidamask saumað á Íslandi

Lökin skipta lykilmáli
Rúmföt.is selur margar stærðir af
lökum. „Þegar búðin var opnuð
áttum við bara þessar algengustu
stærðir sem flestir eru að kaupa.
En í dag reynum við líka að eiga
stærðir sem eru sjaldséðari á
rúmum landsmanna. Til dæmis
200x200 cm, 80x200 og 180x210,
svo örfá dæmi séu tekin. Við erum
líka til ráðleggingar fyrir viðskiptavini um hvaða lök henti og hvaða
stærðir séu bestar fyrir rúmin.
Þegar ég var nýbyrjuð að búa
fór ég út í búð og keypti 160 cm lak
á rúmdýnuna, sem átti að passa
nákvæmlega. Eftir þrjá þvotta var
lakið orðið allt of lítið og ónothæft,
því dýnan var eins og skip, með öll
horn rísandi þannig að ekki var
hægt að sofa í rúminu. Alvöru fagfólk hefði frætt mig, nýgræðinginn,
um það að lök hlaupa í þvotti
og þess vegna hefði ég þurft að
kaupa lak sem væri minnst 170
cm á breidd. Þess vegna seljum
við öll lök 10 cm stærri en mæling
rúmsins og fræðum viðskiptavini í
leiðinni,“ segir Hildur.
Bara það besta
„Talandi um lök þá bjóðum við
upp á dásamleg lök úr 400 þráða
bómullarsatíni. Lökin eru ofin úr
einföldum þræði og eru þess vegna
„alvöru“ 400 þráða en ekki bara
300 þráða eins og sumar búðir eru
að selja. Þessi lök eru því sleipari en
gengur og gerist. Margir viðskiptavinir sem hafa keypt þessi lök hafa
komið aftur og keypt fleiri og látið
mig vita í leiðinni að þetta séu
bestu lök sem þeir hafa átt.
Ítölsku lökin sem við seljum eru
600 þráða og ofin úr tvöföldum
þræði. Bómullin kemur frá Egyptalandi og er æðislega mjúk. Eins
og ég nefndi áðan þá fara gæðin á
efninu mikið eftir því hvaða bómull er notuð. En í þessi lök er aðeins
notuð hágæða egypsk bómull. Þau
eru því úr sama efni og rúmfötin
sem við látum framleiða fyrir
okkur. Ítalirnir sem við skiptum
við eru mjög passasamir þegar
kemur að gæðunum. Það er hægt
að kaupa ódýrara efni hjá þeim en
okkur dettur það ekki í hug. Bara
það besta er nógu gott.“
Satínlökin betri en frotté
Hildur bætir við að í Rúmföt.
is fáist ekki svokölluð frotté-lök
sem stundum er spurt um. „Mér
persónulega hefur alltaf fundist
betra að sofa á virkilega góðum
satínlökum. Þau eru bæði sleipari
en frotté-lökin og því betra að snúa
sér. Svo endast þau líka lengur.
Sérstaklega í samanburði við
algengustu frotté-lökin. Góð lök
eru nefnilega ekki síður mikilvæg
en hágæða rúmföt þegar kemur að
góðum nætursvefni.“
Góð rúmföt fyrir
guðdómlegan svefn
„Ekki má gleyma áprentuðu
satínrúmfötunum okkar. Þau eru
öll úr 100% bómull og koma bæði
300 þráða og líka 600 þráða. Verðið
er frá 10.900 krónum og upp í
17.800 krónur. Flestir kaupa rúmföt
í stærðinni 140x200 cm en við
eigum líka rúmföt fyrir extra langar
sængur sem eru 140x220 cm og á
tvöfaldar sængur sem eru 200x220
cm. Rúmfötin eru frábærar jólagjafir, en svo er líka tilvalið splæsa
á sjálfan sig fyrir jólin og tryggja sér
góðan nætursvefn yfir hátíðirnar,“
segir Hildur að lokum.

Rúmföt og lök í öllum regnbogans litum og mynstrum. Mýktin er óviðjafnanleg enda er Björn, eigandi verslunarinnar,
sérlegur áhugamaður um rúmföt og velur eingöngu fínustu efnin. 
MYND/AÐSEND
Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Rúmföt.is verslun er staðsett
að Nýbýlavegi 28. Búðin er opin
milli 12-17.30 virka daga og 11-15
laugardaga. Sími: 565 1025. Vefverslunin rumfot.is er opin allan
sólarhringinn.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
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.
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Prófar sig áfram með áhugaverðar samsetningar
Starri Freyr
Jónsson

starri
@frettabladid.is

Undanfarin ár hefur Logi
Þorvaldsson búið og starfað
í London. Hann er að reyna
að losa sig við allt svart úr
fataskápnum og vinna meira
með liti og ljósa tóna, auk
þess sem hann er byrjaður
að sauma úr notuðum fötum
og breyta þeim í nýjar flíkur.
Logi Þorvaldsson hefu r unnið við
kvikmyndaframleiðslu undanfarin sjö ár, þar af fjögur síðustu
árin erlendis. Í dag býr hann og
starfar í London. „Ég vann lengi við
kvikmyndaframleiðslu á Íslandi
þangað til mér var boðið verkefni
hjá Universal Pictures hér í London. Tveimur vikum síðar var ég
búinn að losa mig við allar mínar
eigur, fluttur til Austur-London
og mætti í stúdíóin. Síminn hefur
ekki stoppað síðan. Seinna meir
stefni ég á að flytja til New York og
starfa þar sem framleiðandi.“
Tískuáhugi Loga kviknaði á
menntaskólaárum hans og hér
sýnir hann okkur inn í fataskápinn
og svarar nokkrum spurningum.
Spurt og svarað:
Hvernig hefur tískuáhugi þinn
þróast undanfarin ár?
Hann er alltaf að þróast og
breytast. Áhuginn kviknaði í
menntaskóla en það tók sinn tíma
að finna minn eigin stíl. Ég reyni
að hafa opinn huga og prufa mig
áfram með áhugaverðar samsetningar. Í augnablikinu er ég að
reyna að losa mig við allt svart úr
fataskápnum og vinna meira með
liti og ljósa tóna. Ég er einnig byrjaður að sauma mikið úr notuðum
fötum og breyti þeim í glænýjar
einstakar flíkur.
Hvernig fylgist þú með tískunni?
Langmest á Instagram. Annars
fylgist ég mikið með fólki úti á
götu og í kringum mig. Mér finnst
fallegt og áhugavert að sjá hvernig
fólk tjáir sig með fatnaði. Það er
til dæmis hægt að segja mikið um
manneskju bara með því að skoða
skó viðkomandi.

Vintage toppur sem hann saumaði sjálfur, vintage
Moschino buxur, antík skór og Viðja jewelry hálsmen.
Jakkinn er
vintage Fendi,
toppurinn
er föðurland
sem hann stal
frá vinkonu
sinni, vintage
rúskinnsbuxur
og hælaskór frá
Rauða krossinum. MYNDIR/
AÐSENDAR

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Að kaupa föt er heilög athöfn. Ég
get til dæmis ekki keypt föt á netinu því ég verð að máta og snerta
flíkurnar. Ég kaupi nær allan fatnað
notaðan og eyði miklum tíma í að
gramsa í slíkum verslunum.
Hvernig er tískuborgin London?
Líklegast fjölbreyttasta borg í
heimi þegar kemur að tísku.
Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Í augnablikinu er ég mikið að
vinna með brúna og ljósa liti. Ég er
hægt og rólega að safna í litríkan
fataskáp.

Scholl vörurnar

eru fullkomnar í jólapakkann
og sem tækifærisgjöf.
Nærðu fæturnar með Scholl!

Fæst í Hagkaup,
Krónunni, Fjarðarkaup,
apótekum og á Heimkaup.is

Hvíta spariskyrtu
sem ég stal frá
pabba mínum einhver
jólin. Hún er uppáhaldsskyrtan mín.
Logi Þorvaldsson

Áttu minningar um gömul tískuslys?
Allt of margar og vona að þær
verði fleiri.
Hvaða þekkti einstaklingur er
svalur þegar kemur að tísku?
Allir sem ná að leika sér með
það óhefðbundna og þora að prófa
sig áfram. Af Íslendingum er það
helst fatahönnuðurinn Sólveig
Hansdóttir. Hvernig hún leikur
sér með samsetningar á fatnaði er
aðdáunar vert.
Hvaða flík hefur þú átt lengst og
notar enn?
Hvíta spariskyrtu sem ég stal frá
pabba mínum einhver jólin. Hún
er uppáhaldsskyrtan mín.
Áttu uppáhaldsverslanir?
Hér í London fer ég oft í góðgerðarverslanir sem selja notaðan
fatnað (e. charity shops) en þær
jafnast ekkert á við Rauðakrossbúðirnar heima á Íslandi sem eru
einstakar í sinni röð. Helstu uppáhaldsverslanir mínar í London eru
Seratonin og Nordic Poetry.
Áttu eina uppáhaldsflík?
Það er þunnur langerma Maison
Margiela bolur sem ég fékk í partíi
í New York. Ég skipti á honum og
jakkanum sem ég mætti í og nota
hann nánast daglega.
Bestu og verstu fatakaupin?
Verstu voru líklegast jakki úr
Kormáki og Skildi sem ég keypti
þegar ég var 18 ára. Ég eyddi
miklum peningum í þennan
meðalflotta tvídjakka sem passaði
ekki á mig. Á þessum tíma var ég
með einhverja dellu fyrir Kormáki og Skildi. Ég hef aldrei notað
þennan jakka en á hann samt enn.“
Bestu kaupin voru rauðar 70’s
útvíðar buxur sem ég fann í Sam-

Vintage leðurjakki frá manni sem
selur föt úti á götu í London, Maison
Margiela toppur, vintage buxur úr
góðgerðarverslun og Prada skór.

hjálp á 500 krónur. Ég fæ aldrei
jafnmikið hrós og þegar ég klæðist
þeim.
Notar þú fylgihluti?
Þeir ramma inn heildarmyndina. Ég er alltaf með skart, fullt
af hringum og nokkur hálsmen.
Einnig er ég mikill aðdáandi sólgleraugna og klúta. Nýlega datt ég
inn í töskur og er þessa dagana að
leita að fullkomna veskinu.
Eyðir þú miklum peningum í föt
miðað við jafnaldra þína?
Nei, ég er frekar sparsamur
þegar kemur að því að kaupa föt.
Ég kaupi nær aldrei ný föt heldur
yfirleitt notuð föt og gef um leið
flíkur til baka. Ef ég kaupi dýra
flík væri það helst einhver einstök
notuð flík sem ég veit að ég mun
nota lengi eða jafnvel góðir skór,
þeir ná mér oftast. n

YESTA Ankaria essential tunika
Stærðir 44-60
Verð kr. 10.980

YESTA Ankaria tunika
Stærðir 44-60
Verð kr. 10.980

YEST/YESTA shiffonkjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 12.980

STUDIO Hedvig kjóll
Stærðir 40-56
Verð kr. 14.980

STUDIO Dina kjóll
Stærðir 40-56
Verð kr. 12.980

ZE-ZE Filuc pífukjóll með doppum
Stærðir 38-48
Verð kr. 10.990

ZE-ZE Hiva plíseraður kjóll
Stærðir 38-46
Verð kr. 11.990

ZHENZI Pluma Shiffonkjóll
Fæst líka í bleiku
Stærðir 42-56
Verð kr. 12.990

ZE-ZE Nati Síður pífukjóll
með smágerðu blómamynstri
Fæst líka í bláu - Stærðir 38-46
Verð kr. 8.990

ZE-ZE Lisic léttur pífukjóll
með gyllingu
Fæst líka í bláu - Stærðir 38-48
Verð kr. 9.990

ZE-ZE Paya hettupeysukjóll með Lurex
Stærðir 38-48
Verð kr. 12.990

ZE-ZE náttkjóll
Fæst líka í bleiku og bláu
Stærðir 38-48
Verð kr. 5.990

LASESSOR Signa húfa
Fæst í fleiri litum
Verð kr. 6.990

LASESSOR MOOMIN
fjölnota innkaupapokar
Fást í fleiri mynstrum
Verð kr. 2.590

TAMARIS Loðfóðraðir kuldaskór
Stærðir 37-42
Verð kr. 28.990

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460

6 k y nninga r bl a ð ALLT

18. nóvember 2021 FIMMTUDAGUR

Glæsifatnaður Carrie Bradshaw í nýjum þáttum
Tökur á þáttunum Just Like
That sem eru framhald af
hinni vinsælu þáttaröð Sex
and the City, standa yfir
þessa dagana. En eins og
þekkt er spilaði tíska stórt
hlutverk í Sex and the City.

Sarah í
hvítum kjól
og jakka og
á svörtum
hælum ásamt
meðleikara
sínum Bobby
Lee við tökur
á nýju þáttunum.

sandragudrun@frettabladid.is

Sarah Jessica Parker fer eins og
áður með hlutverk Carrie Brad
shaw í þáttunum, sem verða frum
sýndir á HBO-sjónvarpsstöðinni í
desember.

Persónan Bradshaw er óhrædd við
að fara eigin leiðir í
tískunni og er óhrædd
við að taka áhættu.

Ef marka má myndir sem náðst
hafa af aðalleikkonu þáttanna
við tökurnar sem hófust í sumar,
þá er sömu sögu að segja um nýju
þættina.
Persónan Bradshaw er óhrædd
við að fara eigin leiðir í tískunni
og er óhrædd við að taka áhættu.
Hún hefur sést klæðast litríkum
fötum á tökustað frá þekktum
hönnuðum. En látum myndirnar
tala sínu máli. n

Sarah Jessica
Parker við upptökur í Madison
Square Park í
New York í haust.


Í fallega
blárri
dragt með
veski í stíl.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Það er spurning hvað persónan Carrie er
að gera hér.

Föstudaginn 26. nóvember
gefur Fréttablaðið út sérblaðið

Black Friday

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.
Nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Arnar Magnússon sölu-og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími 550-5652 / arnarm@frettabladid.is

Sarah sem Carrie í
virkilega fallegum
og framandi
fötum.

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

Húsaviðhald

Bílar
Farartæki

Heilsa

18. nóvember 2021 FIMMTUDAGUR

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

Húsnæði

Til leigu

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Heilsuvörur

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Tímavinna eða tilboð.

Frábær staðsetning á verslunar eða skrifstofuhúsnæði,
Hafnargata 23, Reykjanesbæ.
Samtals 238 fm – langtímaleiga.
Uppl. í s. 893 9777

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

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

S. 893 6994
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Keypt
Selt

Við leiðum
fólk saman

Þjónusta

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Geymsluhúsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Til sölu

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Til Leigu

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

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.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

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

hagvangur.is

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

LED leiðiskrossar
• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.
• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

FYRIR

EFTIR

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Formbólstrun

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Ferðaþjónustuhús

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Varahlutir í lyftara
- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

arnarut@frettabladid.is

