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Á leigunni verða meðal annars föt
frá Gracelandic. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hönnun til leigu
sandragudrun@frettabladid.is

HönnunarMars hefst á morgun
með fjölda viðburða. Stafræna
fataleigan SPJARA verður til dæmis
með pop-up leigu á Lofti við
Bankastræti á meðan á hátíðinni
stendur. Þar gefst gestum tækifæri
til að leigja íslenska hönnun til að
skarta á hátíðinni. Á opnunarhófi
sem hefst kl. 17 heldur Dj Karitas
uppi stuði og fyrstu 50 gestirnir fá
gjafapoka. Þá verður happdrætti
þar sem heppnir gestir geta unnið
leigu að eigin vali.
Skapandi samhönnun
SPJARA er fyrsta stafræna fataleiga landsins, sprottin af hugsjón um fólk geti notið tísku án
þess að auka við mengunarvanda
tískugeirans. Markmið SPJARA er
að draga úr textílsóun og lengja
líftíma fatnaðar með því að bjóða
aðgang að tískuvörum til leigu.
Íslensk hönnun verður í fyrirrúmi á pop-up leigunni og þar
geta gestir spreytt sig á skapandi
samhönnun sem verður kynnt sem
lausn til að draga úr textílsóun, því
með aðkomu almennings getur
hönnunarferli tekið mið af raunverulegum þörfum fólks. ■
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Þór Marshall og Sigurður Óskar Arnarsson taka vel á móti viðskiptavinum Glerverks. 

Garðskálar lengja sumarið

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Glerverk býður upp á garðskála frá þýska fyrirtækinu TS-Alu sem eru úr viðhaldsfríu áli og
þola mikinn snjó. Þeir geta verið stærri en hjá öðrum framleiðendum og það eru margir
möguleikar í boði við útfærslu þeirra. Garðskálar lengja íslenska sumarið verulega. 2
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Svona garðskálar hafa ekki verið í boði hér á landi.

Hægt er að skoða úrvalið á www.glerverk.is.
Þór og Sigurður segja að garðskálar geti verið frábær viðbót við heimili fólks á öllum aldri. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skáli gerir það
mögulegt að
njóta þess að
vera úti undir
berum himni
allan ársins
hring.

Skálarnir eru bæði hannaðir og smíðaðir hér á landi.

Skálarnir geta verið stórir og koma í ýmsum útfærslum.

Það er hægt að
tvískipta skálanum og hafa
bæði setustofu
og heitan pott.

Skálarnir eru allir úr viðhaldsfríu áli.

Fyrirtækið Glerverk var stofnað
árið 2017 og það sérhæfir sig
í garðskálum, svalalokunum,
svalahandriðum og uppsetningu
þeirra. Glerverk er umboðsaðili
þýska garðskálafyrirtækisins TSAlu, sem er stærsti garðskálaframleiðandi í Evrópu, en fyrirtækið
býr yfir meira en 45 ára reynslu af
smíði garðskála.
„Skálarnir okkar eru allir úr viðhaldsfríu áli og þola 100-400 kg
snjóþunga á þaki, en það fer eftir
landshluta,“ segir Þór Marshall,
framkvæmdastjóri Glerverks.
„Allir skálar eru smíðaðir eftir
máli hjá okkur í Glerverki, svo
þetta er bæði íslensk hönnun og
smíði.
Með því að hafa garðskála
bætist við skemmtileg framlenging við eigið húsnæði og um leið

Skálarnir þola mikinn snjóþunga.

lengist sumarið, því það byrjar
fyrr og endar seinna í skálanum,“
segir Þór. „Skálinn gerir það líka
mögulegt að að njóta þess að
vera úti undir berum himni allan
ársins hring. Þetta getur verið
frábær viðbót við heimili fólks á
öllum aldri.“
Hefur ekki boðist hér á landi
„Svona garðskálar úr áli sem þola
íslenskt veðurfar, bæði fulleinangraðir og óeinangraðir, hafa
ekki verið í boði hér á landi áður,“
segir Þór.
„Það er líka hægt að að smíða
skálana í stærðum og útfærslum
sem enginn annar framleiðandi
getur boðið upp á,“ segir Þór.
„Stærðin getur til dæmis verið
6,5 metrar út frá húsi og 5 metrar
á breidd og þá stendur skálinn á

Með því að hafa
garðskála bætist
við skemmtileg framlenging við eigið húsnæði og um leið lengist
sumarið, því það byrjar
fyrr og endar seinna í
skálanum.
Þór Marshall

tveimur póstum sem gerir honum
kleift að þola 100 kg snjóþunga
per fermetra. TS-Alu er eini garðskálaframleiðandinn á markaðnum sem getur gert þetta.“
Margar útfærslur í boði
„Það eru líka margir möguleikar
í boði. Það er til dæmis hægt að
setja rennihurðir allan hringinn, sem hægt er að opna og loka
eftir þörfum,“ segir Þór. „Það er
líka hægt að bæta við markísum
sem er hægt að festa upp undir
skálann að innanverðu eða ofan
á og svo er líka hægt að setja upp
lýsingu fyrir þá sem vilja slíkt.
Flötu skálarnir frá TS-Alu verða
fáanlegir með opnanlegum álrimlum í þakinu,“ segir Þór. „Það
er líka hægt að tvískipta skálanum
og hafa setustofu með rennihurð-

um öðrum megin og svo til dæmis
heitan pott hinum megin og hafa
þá léttar rennihurðir þar.
Við hvetjum alla sem hafa
áhuga á að setja upp garðskála,
svalalokanir eða handrið til
að kynna sér vöruúrvalið og
þjónustuna nánar á heimasíðunni
okkar, eða koma í heimsókn til
okkar til að skoða úrvalið með
eigin augum,“ segir Þór. „Þá getum
við líka svarað spurningum og
hjálpað fólki að átta sig á þessum
framkvæmdum. Það er líka hægt
að senda okkur spurningar í
tölvupósti í gegnum netfangið
info@glerverk.is.“ ■
Nánari upplýsingar má finna á
www.glerverk.is og verslunin er í
Víkurhvarfi 2, 203 Kópavogi.

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

Spádómar
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

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

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-15,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 788 1590

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

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Almenn garðaumsjón, sláttur,
klippingar og fl. Halldór
garðyrkjumaður. S: 698 1215 og
790 9021

Atvinnuhúsnæði
Skrifstofu-vinnuherbergi ca. 9 fm,
í Skútuvogi til leigu. Uppl. í s. 864
1219.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Heilsa

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Heilsuvörur

Keypt
Selt

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Atvinna

Atvinna í boði

Tímavinna eða tilboð.

Þjónusta

Garðyrkja

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Húsnæði

Til sölu
Notað United TV 20” flatskjár frítt.
Tala einungis ensku. Uppl. síma: 776
3667, Tómas,

Óskast keypt

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda
brons, silfur og gullpeninga.
Peningaseðla frímerki póstkort.
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

Hljóðlátar
Röraviftur
-ítölsk gæði
-3 hraðar
-lágt hljóð

www.viftur.is

Óskum eftir starfsmönnum
í sumarstarf og heilsársstarf,
við viðgerðir á sláttuvélum,
smávélum, sláttutraktorum og fl.
Uppl. í s. 554 0661 699 2505
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