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Fasteignatrygging er
einnig gríðarlega mikilvæg
en hún tryggir
eignina sjálfa
fyrir tjónum, til
dæmis ef lögn
springur og vatn
úr henni eyðileggur gólfefni,
en slík vatnstjón
eru því miður
nokkuð algeng.
segir Hrafn.
MYND/BB

Góðar tryggingar veita hugarró og öryggi
Hrafn Guðlaugsson er
sölu- og þjónustustjóri einstaklinga hjá Sjóvá á Ísafirði.
Hann keypti nýlega sína
fyrstu íbúð og veit hvað
þarf að hafa í huga varðandi
tryggingamálin.
Hrafn segir það mjög algengt að
ungt fólk sem flytji að heiman hafi
lítið sem ekkert spáð í tryggingamál, nema mögulega við kaup á bíl.
„Engu að síður er mjög mikilvægt
að setja sig inn í þessa hluti þegar
maður byrjar að búa. Þegar fólk
býr heima hjá foreldrum sínum
fellur það undir heimilistryggingu
þeirra, en það breytist auðvitað
þegar fólk flytur annað. Það er
fyrst og fremst mikilvægt að passa
að vera með heimilistryggingu
sem hentar hverjum og einum.
Þær tryggingar taka ekki aðeins á
innbúi heldur eru þar aðrir mikilvægir þættir eins og slysatrygging í
frítíma,“ útskýrir Hrafn.
„Sé fólk að kaupa sér íbúð er alltaf
til staðar lögboðin brunatrygging.
Fasteignatrygging er einnig gríðarlega mikilvæg en hún tryggir eignina sjálfa fyrir tjónum, til dæmis
ef lögn springur og vatn úr henni
eyðileggur gólfefni, en slík vatnstjón eru því miður nokkuð algeng.
Í fjölbýlishúsum er algengast að
húsfélög séu með sameiginlega fasteignatryggingu. Þó er mikilvægt að
kanna það við íbúðarkaupin og þar
geta fasteignasalinn, húsfélagið eða
tryggingarfélögin hjálpað,“ bætir
hann við.
Mikilvægt að fara reglulega
yfir tryggingarnar
Þegar fólk hefur búskap þarf að
huga að mikilvægum tryggingum
eins og heimilistryggingu og
fasteignatryggingu, ef við á. „Þegar
keypt er heimilistrygging er nauðsynlegt að fara vel yfir innbúið
og leggja mat á hvað það myndi
kosta að endurnýja það allt, ef til
tjóns kæmi. Til innbús telst allt
Útgefandi: Torg ehf.

það sem þú tekur með þér þegar
þú flytur eins og t.d. húsgögn, föt,
skartgripir og raftæki, en oft á fólk
miklu meira en það heldur. Þegar
fólk byrjar að búa á það kannski
ekki mjög mikið eða verðmætt
innbú. Mikilvægt er að fara reglulega yfir innbúsverðmæti og uppfæra það í heimilistryggingunni í
takt við þær breytingar sem verða.
Til dæmis þegar fólk flytur eða
þegar fjölskyldan stækkar. Þá er
um að gera að ráðfæra sig við ráðgjafa okkar, þannig að tryggingarverndin taki mið af aðstæðum
hverju sinni,“ segir hann.
Rétt viðbrögð geta komið
í veg fyrir alvarleg tjón
„Algengast tjón á heimilum eru
vatnstjón og mikilvægt er að huga
að forvörnum í því samhengi.
Maður þarf að vita hvar vatnsinntakið er í húsinu. Við mælum
með að hafa heita og kalda vatnið
merkt þannig að auðvelt sé að
skrúfa fyrir ef til tjóns kemur.
Hægt er að fá slíkar merkingar hjá
okkur hjá Sjóvá. Við höfum einni
séð dæmi um að þvottavélar sem
standa ekki á gólfi séu að falla
niður og því er mikilvægt að setja
öryggisfestingar á þær eða þil fyrir
framan vélina,“ bendir Hrafn á
og nefnir að forvarnaaðgerðir séu
alltaf til bóta á heimilum.
Eldvarnir afar mikilvægar
„Sömuleiðis er mikilvægt að
hafa eldvarnirnar í góðu lagi á
heimilum. Í skoðanakönnun
sem Eldvarnabandalagið lét gera
á síðasta ári kom í ljós að á 28%
heimila er enginn eða aðeins einn
reykskynjari og á ríflega helmingi
heimila eru allt í senn reykskynjarar, slökkvitæki og eldvarnateppi. Ég var til dæmis mjög hissa
þegar ég fékk nýja íbúð afhenta
árið 2019 og sá að það var ekki
neinn reykskynjari til staðar. Þeir
hafa margsannað gildi sitt og eru
eitt einfaldasta og áhrifaríkasta

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Einnig er afar
einfalt og öruggt að
tilkynna hvers kyns tjón
til okkar rafrænt, sem
sömuleiðis hjálpar
okkur að flýta afgreiðslutíma málanna.
Hrafn Guðlaugsson

öryggistækið sem þú getur sett
upp heima hjá þér,” segir Hrafn
ákveðinn og bætir við að gott sé
að yfirfara reykskynjara heimilisins að minnsta kosti árlega, sjá til
þess að þeir séu rétt staðsettir og
batteríin í lagi. Hægt er að nálgast
góðan fróðleik um þessi mál á vef
Húsnæðis-og mannvirkjastofnunar undir merkjum átaksins
Eldklár, www.hms.is/eldklar eða á
Instagram-síðu þeirra.
Tryggingar sem taka mið af
aðstæðum hvers og eins
Hrafn segir Sjóvá leggja mikinn
metnað í að veita alhliða ráðgjöf
um tryggingar til viðskiptavina
og að fara vel yfir aðstæður og
þarfir þeirra. „Tryggingarverndin
þarf að endurspegla aðstæður
hvers og eins. Þó að við reynum
að hafa reglulega samband við
viðskiptavini okkar að fyrra bragði
þá er líka mikilvægt að fólk átti
sig sjálft á því hvenær ástæða er
til að hafa samband við okkur og
gera breytingar á verndinni. Það
skiptir okkur líka miklu máli að
fólk átti sig á fyrir hverju það er
að tryggja sig, þannig að það viti
hvenær það á að leita til okkar. Við
leggjum mikið upp úr því að veita

góða ráðgjöf til þess að fólk átti
sig betur á af hverju það ætti að
tryggja sig og til að finna tryggingar sem henta aðstæðum hvers
og eins. Við viljum að fólk upplifi
þá hugarró sem felst í að vita að
það sé vel tryggt ef eitthvað kemur
fyrir. Því má alltaf leita til okkar
með þær spurningar sem vakna,
hvort sem er í síma, netspjalli, með
tölvupósti, eða bara með því að
koma við hjá okkur,“ útskýrir hann
áhugasamur.
Gott að líf- og sjúkdómatryggja
sig á meðan maður er ungur
Líf- og sjúkdómatryggingar eru
mikilvægar og geta skipt sköpum
þegar á reynir. „Það skiptir miklu
máli fyrir ungt fólk, sem og aðra, að
vera með slíkar tryggingar ef mæta
þarf ófyrirséðum áföllum. Það er
einmitt um að gera að tryggja sig
þegar maður er ungur og heilsuhraustur því þá eru minni líkur á að
eitthvað hafi komið upp í heilsufari,
eins eru tryggingarnar ódýrari. Á
þessum árum höldum við kannski
fæst að nokkuð komi fyrir en ef eitthvað kemur upp á, svo sem alvarleg
veikindi eða slys, þá getur skipt öllu
máli að vera með góðar tryggingar.
Þetta er ekki síst mikilvægt þegar
fólk er komið með fjölskyldu og
ýmsar skuldbindingar, eins og húsnæðis- eða bílalán,“ leggur Hrafn
áherslu á.
Áherslan hjá Sjóvá er alltaf á
framúrskarandi þjónustu
Hrafn segir að Sjóvá leggi mikinn
metnað í að veita viðskiptavinum
framúrskarandi þjónustu, bæði við
ráðgjöf og ef til tjóns kemur. „Þetta
hefur sannarlega fallið í kramið
hjá viðskiptavinum okkar, enda
höfum við verið efst í Íslensku
ánægjuvoginni síðustu 4 árin.
Við sjáum þetta líka í reglulegum
þjónustukönnunum sem við framkvæmum, viðskiptavinir okkar eru
afar ánægðir með tjónaþjónustuna
og sömuleiðis ráðgjöfina. Við-
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skiptavinir í Stofni fá þá einnig
afslátt af iðgjaldi og árlega endurgreiðslu, séu þeir tjónlausir, auk
ýmissa fríðinda og afsláttarkjara,
svo sem á dekkjum og barnabílstólum.”
Þjónusta fyrir alla
Að sögn Hrafns er Sjóvá sífellt að
þróast, bæði hvað varðar stafræna
þjónustu og annað. „Til dæmis er
einfalt að sækja um líf- og sjúk
dómatryggingar hjá okkur á
netinu og eins bjóðum við upp á
rafræna kaskóskoðun fyrir ökutæki sem eru sex ára og yngri.
Einnig er afar einfalt og öruggt
að tilkynna hvers kyns tjón til
okkar rafrænt, sem hjálpar okkur
einnig að flýta afgreiðslutíma
málanna. Veflausnin Innsýn er
mjög skemmtileg nýjung í tjónaafgreiðslu en þar geta sérfræðingar
okkar skoðað tjónsmuni og vettvang tjóna í gegnum snjallsíma
viðskiptavinar og er heimsókn
til hans jafnvel óþörf. Þetta er því
þægileg lausn fyrir viðskiptavini
okkar,“ segir Hrafn áhugasamur og
bætir við: „Í dag er einnig hægt að
bóka símtal eða fjarfund á Teams
með þjónustufulltrúa. Eins er hægt
að sækja um flestar tryggingar á
sjova.is. Við vorum að setja í loftið
nýja þjónustusíðu fyrir viðskiptavini, Mitt Sjóvá, þar sem hægt er
að skoða tryggingarnar og fá góða
yfirsýn.“
Þó að mikið sé lagt upp úr að
þróa stafræna þjónustu Sjóvár þá
er eftir sem áður áhersla á persónulega þjónustu við viðskiptavini. „Ef fólk kýs frekar að koma til
okkar og ræða málin yfir kaffibolla
þá tökum við alltaf vel á móti því,“
segir Hrafn glaður í bragði.
Höfuðstöðvar Sjóvár eru í Kringlunni 5, 103 Reykjavík. Síminn er 440
2000 um land allt, en Sjóvá hefur á
að skipa 22 útibúum og þjónustuskrifstofum víðs vegar um landið.
Veffang: frettabladid.is

Til staðar fyrir þig
Sjóvá rekur 22 útibú og þjónustuskrifstofur
um allt land. Við tökum vel á móti þér.
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Innanhússhönnuðurinn Jóhanna Heiður Gestsdóttir tekur vel á móti viðskiptavinum sem koma í litaráðgjöf og hjálpar fólki að taka upplýsta ákvörðun.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Alhliða ráðgjöf við litaval í boði hjá BYKO
Jóhanna Heiður Gestsdóttir
innanhússhönnuður veitir
viðskiptavinum vandaða og
ítarlega litaráðgjöf í nýju og
endurbættu sýningarrými
málningardeildar BYKO
Breidd.
„Sýningarrýmið í málningardeild
BYKO var formlega opnað á þessu
ári og það hefur þegar margsannað notagildi sitt,“ segir Jóhanna.
„Í málningardeildinni seljum við
Svansvottaða gæðamálningu og
þar starfa að meðaltali fjórir starfsmenn á degi hverjum sem veita
faglega og lipra þjónustu. Viðskiptavinir eru mjög ánægðir með
að hafa kost á að fá ráðgjöf við val á
rétta litnum, því oft getur litavalið
vafist fyrir fólki.
Í litaráðgjöfinni í BYKO er unnið
með raunverulegar litaprufur
auk þess sem breyta má birtuskilyrðum í sýningarrými, sem er ný
og nauðsynleg nálgun þegar velja
á liti fyrir rými,“ segir Jóhanna.
„Þannig má skoða litina í birtuskilyrðum sem líkist birtunni
heima hjá fólki eða í því rými sem
á að mála, því reynslan sýnir að oft
reynast litir mun dekkri á veggjum
innan heimilanna en í sjálfum
málningarverslununum þar sem
fólk velur litina. Þess vegna lagði
BYKO áherslu á að útbúa sýningarrými þar sem hægt væri að breyta
lýsingunni, það er frábær viðbót
fyrir viðskiptavini og auðveldar
þeim litavalið.“
Besti staðurinn til að velja liti
„Við erum með ný litakort frá
Andreu fatahönnuði og Elísabetu
Gunnars sem eru virkilega falleg
og skemmtileg og það er gaman
að geta sýnt litapallettur þeirra

Reynslan
sýnir að oft
reynast
litir mun
dekkri á
veggjum
innan
heimilanna en í
sjálfum
málningarverslununum.

hérna í sýningarrýminu okkar,“
segir Jóhanna. „Litirnir sem prýða
veggi okkar koma einnig úr smiðju
Málningar og Karenar Óskar, sem
hefur hannað fallegt og heildstætt
litakort fyrir BYKO sem er aðgengilegt á heimasíðunni okkar. Það
er þó alltaf betra að koma og sjá
málaðar prufur í verslunum BYKO,
því litir á skjá eða prentaðir litir
í bæklingum gefa ekki nákvæma
mynd af því hvernig litirnir koma
út í rými.
Nýja litastúdíóið fer ekki fram

hjá neinum sem kemur í BYKO.
Það er það fyrsta sem fólk sér þegar
gengið er inn í verslunina. Það er
afskaplega fallega hannað og breitt
úrval lita prýðir alla veggi,“ segir
Jóhanna. „Í litaráðgjöfinni eru svo
hin ýmsu litablæbrigði og litatónar
kynntir fyrir viðskiptavinum.“
Lýsing skiptir miklu máli
„Ég útskýri eðli litanna og sýni
muninn á heitum og köldum
litum og það er gott að vita í
hvaða átt rýmið sem á að mála

snýr, því birtuflæðið inn í rýmið
hefur mikið að segja, ekki síst
þegar mjög dökkir litir eru valdir,“
segir Jóhanna. „Þá skiptir máli að
lýsingin sé í lagi og ef náttúrulegt
birtuflæði er ekki nægilegt mæli
ég hiklaust með aukinni lýsingu
í rými, en þannig má líka kalla
fram stórkostleg áhrif með samspili ljóss og lita. Dökkir litir geta
nefnilega verið alveg magnaðir ef
lýsingin er rétt.
Áhrif lita eru afskaplega
skemmtileg og breytileg, því upp-

Í litaráðgjöfinni
í BYKO er unnið
með raunverulegar litaprufur
og það er hægt
að breyta birtunni til að skoða
litina í ólíkum
birtuskilyrðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/

ERNIR
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Í málningardeildinni er nú
skjár sem gerir
viðskiptavinum
kleift að fylgjast
með stöðunni
á pöntunum
sínum.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Í litaráðgjöfinni eru hin ýmsu litarblæbrigði og litatónar kynntir fyrir viðskiptavinum og Jóhanna útskýrir eðli og áhrif litanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

lifun fólks á litum er svo afskaplega
persónubundin,“ segir Jóhanna.
„Smekkur fólks er eins ólíkur og
hugsast getur og það er mikilvægt
að litaval miðist við óskir hvers og
eins, en saman finnum við réttu
litapallettuna.“
Litir hafa mikil áhrif á okkur
„Í litafræðunum eru litir oftar en
ekki tengdir tilfinningum og það
er gaman að velta áhrifum lita á
fólk fyrir sér. Þannig eru gulir litir
fagnandi og sólríkir og geta verið
örvandi fyrir heilabúið. Rauðir litir
eru litir sterkra tilfinninga og þeir
eru ástríðufullir, djarfir og innilegir, en rauður er einnig litur reiðinnar,“ segir Jóhanna. „Grænir litir
standa svo fyrir náttúruna og geta
bæði verið kyrrlátir og hressandi,
en eru í grunninn litur jafnvægis
og róar. Bláir litir tengjast himni
og vatni og þeir eru tengdir skýrri
hugsun, rólegu íhugandi umhverfi
og blár er líka litur draumanna.
Bleikir litir eru svo lifandi og
jákvæðir á meðan jarðlitir tengjast
náttúrulega jörðinni okkar og
eru afskaplega róandi. Það eru
þeir tónar sem eru vinsælastir hjá
okkur um þessar mundir.“
Alhliða ráðgjöf fyrir öll verkefni
„Í málningardeildinni okkar fá
viðskiptavinir alhliða ráðgjöf,
ekki bara varðandi litaval heldur
einnig við val á réttu málningunni,
því málning er ekki bara málning.
Það þarf að velja réttu tegundina
af málningu, rétt gljástig og margt
fleira fyrir hvert rými,“ segir
Jóhanna. „Það þarf líka að undirbúa veggi, glugga og fleira fyrir
málningu, en í málningardeildinni
fær fólk faglega aðstoð við þetta
allt saman. Við leggjum áherslu á
að veita sem allra bestu aðstoð við
málningarvinnuna.
Verkefnin eru ólík en við gefum
viðeigandi ráð eftir þörfum. Við
getum til dæmis gefið ungu fólki
sem er að fara að mála sína fyrstu
íbúð aðstoð og leiðbeiningar fyrir
allt ferlið,“ útskýrir Jóhanna. „Við
förum yfir það hvernig maður
undirbýr málningarvinnuna, hvað
ber að varast, hvernig er best að
fara að og hvaða áhöld og efni er

Við förum yfir það
hvernig maður
undirbýr málningarvinnuna, hvað ber að
varast, hvernig er best að
fara að og hvaða áhöld og
efni er best að nota. Hjá
okkur geta allir fengið
góða aðstoð.

best að nota. Hjá okkur geta allir
fengið góða aðstoð og svo er líka
bara gaman að koma og spjalla
við okkur hér í litaráðgjöfinni í
Breiddinni og spá og spekúlera í
litum út frá ýmsum forsendum.“
Pantið tíma í ókeypis ráðgjöf
„Nú er einnig hægt að bóka
ókeypis tíma hjá mér í litaráðgjöf
í litastúdíóinu alla virka daga, en
það er gert í gegnum rafrænt bókunarkerfi á heimasíðu BYKO,“ segir
Jóhanna. „Það er um að gera að
kíkja í heimsókn og nýta sér þessa
skemmtilegu nýjung, sérstaklega
núna, því við erum að bjóða 25%
afslátt af allri innimálningu.
Oftar en ekki eru viðskiptavinir okkar að koma við í fleiri
deildum í BYKO, til dæmis í JKE
innréttingum, sem er vandað
danskt vörumerki sem býður upp á
breiða línu af innréttingum í hæsta
gæðaflokki,“ segir Jóhanna. „Það er
líka auðvelt að bóka tíma hjá færu
teiknurunum okkar sem veita innréttingaráðgjöf í gegnum rafræna
bókunarkerfið á heimasíðunni
okkar. Okkur finnst virkilega
ánægjulegt að geta boðið viðskiptavinum upp á litaráðgöf samhliða innréttingavali og öðru, en
hérna í BYKO vinnum við saman
að því að skapa fallega heildarmynd fyrir heimilin.“ n

Nýja litastúdíóið fer ekki fram hjá neinum sem kemur í BYKO. Það er afskaplega fallega hannað og breitt úrval lita
prýðir alla veggi. BYKO selur Svansvottaða málningu og öll innimálning er nú á 25% afslætti.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
Það er hægt
að bóka
ókeypis tíma
í litaráðgjöf í
litastúdíóinu í
gegnum rafrænt
bókunarkerfi
á heimasíðu
BYKO.

MYND/AÐSEND
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Rúnar Höskuldsson segir að helsti kostur fyrirtækisins sé starfsfólkið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Allt á gólfið á einum stað í endurbættri verslun
Hjá Álfaborg má finna
gríðarlegt úrval af gólfefnum fyrir fyrirtæki og
heimili. Þar starfar fagfólk
með áratugalanga reynslu
og þekkingu á gólfefnum.
Starfsfólkið tekur vel á móti
viðskiptavinunum og veitir
faglega ráðgjöf.
Síðustu misseri hafa staðið yfir
miklar framkvæmdir í Álfaborg
en verið var að breyta versluninni
til að koma betur til móts við við
skiptavinina. Búið er að stækka
sýningarsalinn og búa til betri
aðstöðu til þess að veita persónu
legri þjónustu og verslunin er öll
orðin rúmbetri og aðgengilegri.
Álfaborg hefur starfað frá árinu
1986 og þar vinnur fólk sem hefur
í gegnum árin öðlast mikla þekk
ingu og reynslu af gólfefnum fyrir
allar aðstæður.
„Við leggjum mikla áherslu á að
viðskiptavinir okkar séu í góðum
höndum,“ segir Rúnar Höskulds
son framkvæmdastjóri Álfaborgar.
„Það er lykilatriði að vera með
starfsfólk sem tekur vel á móti við
skiptavinunum og getur leiðbeint
þeim við val á rétta gólfefninu. Ég
myndi segja að helsti kostur fyrir
tækisins sé starfsfólkið.“
Ný parketdeild
Nýlega var ný parketdeild opnuð
í Álfaborg fyrir vörur frá Berry
Alloc og Tarkett. Bæði harðparket,
viðarparket, dúka og vínylparket.
„Við erum með nýtt Ocean+
harðparket frá Berry Alloc, en það
eru tveggja metra löng borð og
extra breiðir plankar. Ocean+ er
fáanlegt í tíu náttúrulitum,“ segir
Rúnar.
„Parketið er vaxhúðað með
Hydro+ tækni sem kemur í veg
fyrir að raki komist inn í efnið. Það

Það er lykilatriði
að vera með starfsfólk sem tekur vel á móti
viðskiptavinunum og
getur leiðbeint þeim við
val á rétta gólfefninu.

Starfsfólk Álfaborgar tekur vel
á móti viðskiptavinum og
veitir faglega
þjónustu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/

ERNIR

Rúnar Höskuldsson

hentar fyrir öll gólf og rými og er
einstaklega auðvelt að leggja með
endalæsingu. Þetta er parket fyrir
þá sem gera kröfur um fallegt útlit
og mikil gæði.“
Rúnar segir að vínylparket hafi
mikið verið að ryðja sér til rúms
síðustu misseri enda ótrúlega
sterkt og endingargott gólfefni sem
þolir nánast hvað sem er.
„Tarkett er fyrirtæki sem býður
upp á ótrúlega góðar lausnir og
liti þegar kemur að vínylparketi.
Viðarparket og harðparket er alltaf
vinsælt en vínylparket er flott við
bót í gólfefnaúrval okkar. Vínyl
parketið er bæði hægt að kaupa
með smellukerfi og svo niðurlímt.“
Flísar í miklu úrvali
Álfaborg hefur einnig verið að
taka inn nýjar vörulínur í flísum.
Flísadeildin hefur tekið miklum
breytingum og þar er boðið upp á
mikið úrval flísa. Flísadeildin hjá
Álfaborg er þekkt fyrir hágæða
framleiðendur eins og Porcelanosa

Útiflísar hafa verið mjög vinsælar hjá viðskiptavinum.

Útiflísar fyrir íslenskar aðstæður á hagstæðu verði.
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Miklar breytingar hafa
verið gerðar á
verslunni. Hún
er rúmgóð og
þægileg og aðgengi er gott.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Stórar ítalskar flísar frá Imola.

Nýtt harðparket frá Berry Alloc –
Ocean+. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Pro matrix er ein vinsælasta flísin.

frá Spáni. Álfaborg er einnig aðili
að NAXB sem er innkaupasamband 200 endursöluaðila á Norðurlöndunum sem sér um að þróa og
hanna flísar og tengdar vörur.
„NAXB flísarnar eru hannaðar
og þróaðar af ítölskum hönnuðum
eftir forskrift sambandsaðila undir
vörumerki Naxb – Pro System.
Framleiðsla á þeim fer síðan fram
víðs vegar um Evrópu, þar sem það
er hagkvæmast hverju sinni. Þetta
er hágæða vara á mjög sanngjörnu
verði,“ útskýrir Rúnar.
Álfaborg býður fjölda lausna frá
viðkenndum ítölskum framleiðendum á stórum flísum en Rúnar
segir að eftirspurn eftir slíkum
flísum hafi aukist.
„Það er orðið mögulegt að búa
til flísar í stærðum sem eru allt að
160x320 cm. Ávinningur af stórum
flísa er útlitið. Fullkomið flatt yfirborð og færri fúgur. Það er hægt er
að nota flísarnar á gólf og veggi og
þær eru einnig góð lausn í borðplötur,“ segir hann.
„Með nýrri tækni er mögulegt að
fá aukinn fjölda af útfærslum svo
sem flísar í marmaraútliti, steini,
parketi, ýmsum litum og með fjölbreyttu yfirborði. Það er eitthvað
sem hönnuðir fagna mjög.“
Rúnar segir að ný glæsileg
flísalína frá Piemme – IBLA sé
væntanleg til landsins. Flísarnar
eru í náttúrusteinsútliti en fyrirmyndin er fágætur marmari sem
finnst einungis á Sikiley. Flísarnar
eru fáanlegar í fjórum litbrigðum:
Nera, Linfa, Colofonia og Resina í
mörgum stærðum.
„Þetta er ítölsk hönnun eins og
hún gerist best!“ segir Rúnar.
Útiflísar sem henta á Íslandi
Hjá Álfaborg er einnig gott úrval
útiflísa sem hafa fengið frábærar
viðtökur hjá viðskiptavinum, að
sögn Rúnars. Flísarnar eru viðhaldsfríar svo ekki þarf að mála
pallinn reglulega.
„Við erum með útiflísar sem
henta íslenskum aðstæðum. Þær
eru með hálkuvörn og sameina

Með nýrri tækni er
mögulegt að fá
aukinn fjölda af
útfærslum svo sem flísar
í marmaraútliti, steini,
parketi, ýmsum litum og
með fjölbreyttu yfirborði.
Rúnar Höskuldsson

Terazzo flísar njóta mikilla vinsælda
um þessar mundir.

Segno viðarparketið frá Tarkett er glæsilegt.

kosti flísa og garðhellna. Þær eru
veðurþolnar, með lága vatnsdrægni og upplitast ekki,“ upplýsir
Rúnar.
„Útiflísarnar henta vel á svalir,
á pallinn, tröppur, göngustíga og
fleira. Það er hægt að leggja þær
sjálfberandi á stuðningskerfi, líma
þær og leggja á þjappaða möl eða
gras. Við eigum mikið úrval af
þeim og það er auðvelt að leggja
þær.“
Teppi og dúkar
Í teppadeildinni hjá Álfaborg eru
fjölmargir valkostir sem fyrirtæki
hafa nýtt sér mikið. Til dæmis með
því að blanda saman teppaflísum
og vínylparketi á gönguleiðum.
„Við höfum einnig mikið verið
að selja stigahúsateppi fyrir húsfélög og eigum gott úrval af slíkum
teppum,“ segir Rúnar.
„Við aðstoðum húsfélög við val
á stigahúsateppum. Við komum
á staðinn með prufur og mælum
upp stigahúsið. Í framhaldi af því
gerum við tilboð í verkefnið að
kostnaðarlausu.“
Hjá Álfaborg má einnig finna
úrval gólfdúka auk fylgiefna og
múrvöru. Það er í raun allt í boði
fyrir gólfið á einum stað. n

IBLA er ný glæsileg lína sem er
væntanleg til
landsins.

8 k y nninga r bl a ð FYRSTA HEIMILIÐ BAÐHERBERGIÐ

22. október 2021 FÖSTUDAGUR

Unga fólkið er virkilega heillað af svörtum blöndunartækjum, en vinsældir
þeirra gylltu aukast líka. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
Handklæðaofnar í úrvali
stærða og lita
fyrir alls kyns
baðherbergi.

Vans bogalaga sturtuklefi er bæði
fallegur og hagkvæmur og fæst í
tveimur stærðum, 80x80 og 90x90.

Sniðugir ljósaspeglar með blue
tooth-hátalara fást í versluninni.

Philip Grétarsson og Íris Jensen standa fyrir framan litríku handlaugarnar frá
Globo á Ítalíu. Þessar hafa rokið út enda er litavalið og lagið skemmtilegt.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Verslunin er með falleg baðker og sturtuhlífar sem setja stílhreinan og fallegan heildarsvip á baðherbergið. 
MYND/AÐSEND

Djúpar skúffur eru kærkomnar
hirslur inn á lítil baðherbergi.

Innréttingar og tæki bjóða upp á einstakt úrval af blöndunartækjum í fallegum litum og áferð. Mosaveggirnir eru líka stórskemmtileg viðbót við
hvert baðherbergi og bætir mosinn hljóðvistina í leiðinni.

Heillandi lausnir til að gera baðherbergið að sínu
Íris Jensen hefur rekið hreinlætistækjafyrirtækið Innréttingar og tæki um árabil.
Viðskiptavinir eru úr öllum
þjóðfélagsstigum. Þá segir
hún unga fólkið, sem er að
kaupa sína fyrstu íbúð, vera
duglegt að koma í búðina að
skoða úrvalið.
Það er stórt og spennandi skref
að kaupa sína fyrstu íbúð og enn
skemmtilegra er að finna leiðir
til að gera rýmin í húsinu að sínu.
„Unga fólkið, og þá sérstaklega
það sem er að fjárfesta í eldri
íbúðum, kemur mikið hingað til
mín í búðina í leit að leiðum til
að gera upp baðherbergið, sem
oft er komið til ára sinna. Við
erum með ýmsar skemmtilegar
og áhrifamiklar lausnir sem geta
fært gömul og þreytt baðherbergi
inn í nútímann. Unga fólkið er
þá sérstaklega hrifið af svörtum
blöndunartækjum eða gylltum.
Það þráir að gera eitthvað nýtt sem
er ólíkt því sem var hjá mömmu og
pabba og þá er tilvalið að skipta út
króminu fyrir eitthvað nútímalegt
og skemmtilegt,“ segir Íris.
Þarf ekki að rústa öllu
„Þegar fólk er að flytja í nýja íbúð

er alltaf spurning um hvað á að
halda í og hverju fólk vill skipta út.
Fyrstu árin geta verið flókin þar
sem íbúðarkaup eru dýr og fólk er
kannski ekki með mikið á milli
handanna. En það langar að gera
eitthvað og það þarf ekkert alltaf
að rústa öllu og taka allt í gegn.
Það er góð byrjun að skipta út
gamla postulínssettinu til dæmis
fyrir fallegan frístandandi vask og
upphengt klósett með flísalagðan
klósettkassa. Svo er hægt að taka
rassíu aftur eftir nokkur ár og klára
breytingarnar ef þess er þörf.“
Plássið skiptir máli
„Við erum með úrval af innréttingum og vaskaskápum með
djúpum og sterkbyggðum skúffum
sem henta ótrúlega vel inn á plássminni baðherbergi. Þær leysa
jafnvel plássfreka og frístandandi
skápa af hólmi. Brautirnar þola
allt að 40 kíló svo það má koma
ýmsu fyrir í þeim. Því er engin
afsökun lengur að vera ekki með
gott skipulag þótt fermetrarnir séu
ekki margir. Handklæðin komast
þarna fyrir, sjampóbrúsar, hárþurrkan, klósettrúllur og allt sem
fylgir baðherberginu. Þú sérð líka
allt sem er í skúffunum, en það er
oft vandamál með djúpa skápa að

hlutir eiga það til að týnast. Svo
má hólfa skúffurnar niður með
ýmsum leiðum. Það leysir svo
margar hirslur af hólmi ef maður
er með gott skápa- og skúffupláss
inni á baði.“
Að sögn Írisar er unga fólkið
mikið að taka hvíta eða svarta
stóra handklæðaofna. „Þeir gegna
mikilvægu hlutverki í barnafjölskyldum. Þarna hengir fólk upp
baðhandklæðin til þerris, allt
sunddótið frá krökkunum og ég
tala nú ekki um ef fólk er með
heitan pott. Stóru ofnarnir taka
endalaust við.“

Innréttingarnar
koma í úrvali lita
og áferðar.

Baðkör og sturtur
Unga fólkið í dag vill baðkör. „Pör
með ung börn sjá mikinn kost í því
að vera með baðkar. Það er hentugt
að baða börnin í baðinu og þeim
finnst líka flestum skemmtilegt að
fara í bað. Svo sjá flestir líka kostinn í því að vera með frístandandi
sturtuklefa ef plássið býður upp á
það, eða sturtu yfir baðinu og svo
hlíf með. Sturtan sparar tíma og
hentar þannig nútímamanninum
sem er alltaf á hlaupum. Enda,
þegar börnin eldast, taka margar
fjölskyldur sig til og skipta baðinu
og sturtuklefanum út fyrir stóra
sturtu sem hægt er að ganga inn
í. Við bjóðum upp á mikið
úrval af alls kyns lausnum
í baðkörum, sturtuhlífum,
frístandandi klefum og
sturtubotnum sem fara beint
á gólf. Vans bogalaga og
svartir sturtuklefar hafa verið
sérstaklega vinsælir enda
bæði fallegur og hagkvæmur
kostur.“
Brjóta upp línurnar
Kringlótta spegla inn á baðherbergið segir Íris hafa rokið út
eins og heitar lummur. „Hringlaga
spegill er fullkominn til þess að
brjóta upp á línurnar inni á bað-

herberginu. Það er margt ferkantað
og kassalaga inni á baðherbergjum
nútímans og þá þarf að koma
eitthvert mótvægi með mjúkum
línum. Við vorum til dæmis að fá
inn nýja kringlótta speglaskápa
með ljósi allan hringinn og smá
geymsluplássi. Þeir eru mjög fallegir og koma með smá glamúr inn
á baðherbergið.“
Innflutningsgjöfin
í Innréttingjum og tækjum
Fæstum dettur í hug að leita
að innflutningsgjöfum í hreinlætistækjaverslun, en Íris er með
sérstaklega fallega og einstaka
gjafahugmynd. „Við eigum mjög
fallegar tilbúnar innrammaðar myndir með lituðum mosa í
stærðinni 40x40. Þessar hafa verið
vinsælar hjá okkur og í sumar
rauk salan upp í þessum myndum.
Ég veit ekki hvort fólk er meira
að kaupa myndirnar inn á eigin
baðherbergi eða að gefa þær, en ég
sé fyrir mér að þetta væri tilvalin
innflutningsgjöf. Hún er líka mjög
óvænt og öðruvísi, en Íslendingar
elska að gefa öðruvísi gjafir.“ ■
Innréttingar og tæki eru í Ármúla
31. Sími 588-7332. Sjá nánar á i-t.is.

Mosi með svörtum eða hvítum ramma

Ármúli 31 | 588 73 32 | i-t.is
Mánudaga - Fimmtudaga 9-18
Föstudaga 9-17 | Laugardaga 11-14

50x50 cm
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Verðmæt þjónusta við heimili landsins
Securitas hefur frá upphafi
boðið heimilum landsins
upp á Heimavörn. Þar getur
heimilisfólk stjórnað ýmsum
aðgerðum og fylgst með
heimilinu frá einum stað,
líka ef það er ekki heima.

„Það eru svo
mikil þægindi
fólgin í því að
geta stjórnað
öllu á sama
stað, hvar og
hvenær sem
er,“ segir Nína
Louise Auðardóttir, sérfræðingur í stafrænni þróun og
markaðsmálum
hjá Securitas.

Heimavörn Securitas hefur verið
hjartað í þjónustuframboði fyrirtækisins frá stofnun þess. Reynsla
viðskiptavina af Heimavörn er
gríðarlega góð og hefur þjónustan
komið í veg fyrir tjón og skemmdir
á eignum ótal sinnum, að sögn
Nínu Louise Auðardóttur, sérfræðings í stafrænni þróun og
markaðsmálum hjá Securitas. „Það
eru svo mikil þægindi fólgin í því
að geta stjórnað öllu á sama stað,
hvar og hvenær sem er. Fólk getur
verið rólegt fjarri heimilinu, vitandi
það að við stöndum vörðinn allan
sólarhringinn. Það sem gerir
Heimavörnina líka þægilega er að
fólk getur fylgst með heimilinu
þegar það er ekki sjálft heima. Það
á við ef til dæmis einhver hringir
dyrabjöllunni, ef hundurinn er einn
heima eða ef óvæntur umgangur
er í kringum húsið. Það eykur
þægindin til muna því þó ekki sé
um raunverulegt innbrot að ræða
finnst fólki gott að geta fylgst með
og geta þá gert ráðstafanir sé það
nauðsynlegt.“

FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

Hentar öllum heimilum
Ákveðinn grunnpakki er innifalinn í Heimavörn að sögn Nínu.
„Hann inniheldur búnað (7"
snertiskjá og hurða- og gluggaskynjara eftir þörfum), tengingu
við stjórnstöð Securitas allan
sólarhringinn, sem og viðbragðsþjónustu öryggisvarða allan
sólarhringinn. Viðhald á búnaði er
einnig í höndum Securitas.“
Heimavörn er ætluð fyrir allar
stærðir af heimilum segir hún.
„Með snjallvæðingu Heimavarnarinnar er hún svo miklu
meira en bara öryggiskerfi. Það er
hægt að stjórna lýsingu, raftækjum
og læsingum með kerfinu. En
einnig er mjög mikið öryggi fyrir
öll heimili að hafa vatns- og reykskynjara tengda kerfinu.“
Í sífelldri þróun
Nína segir Securitas vera með
Heimavörn í sífelldri þróun í samstarfi við Alarm.com, eitt stærsta
öryggisfyrirtæki heims. „Sú þekking og reynsla sem þar býr hefur
hjálpað Securitas gríðarlega mikið
síðustu árin og mun gera á komandi árum. Heimili með Heimavörn eru betur varin fyrir tjónum
og innbrotum með viðbragði allan
sólarhringinn en önnur heimili og
sýnir það sig daglega í okkar starfi
hversu verðmæt okkar þjónusta er
við heimili landsins.“

Heimavörn
er ætluð fyrir
allar stærðir af
heimilum.

Það er óþarfi
að standa við
gluggann og
fylgjast með
þegar þú getur
notað appið.

Heimavarnar-appið er einfalt og þægilegt í notkun.

Sérhæfð þjónusta
Öryggisráðgjafar Securitas aðstoða
fólk við að finna hvað hentar hverju
og einu heimili, segir Nína. „Það
er margs konar öryggisbúnaður í
boði sem tengist við Heimavörnina.
Okkur finnst mjög mikilvægt að
hver og einn viðskiptavinur fái sérhæfða þjónustu því hvert heimili
er ólíkt. Við uppsetningu Heimavarnar taka við tæknimenn sem
koma og setja allt upp og kenna
viðskiptavininum á búnað sem og
kerfi þannig að þjónustan nýtist
hverjum og einum sem best. Seinna
meir er síðan einfalt að bæta við
búnaði, svo sem myndavél, hreyfi
skynjara, dyrasíma, snjalllás, snjallperum og snjalltengi. Að lokum má
nefna að það er enginn binditími
þegar gerður er samningur um
Heimavörn.“ ■

Það er margs konar öryggisbúnaður í boði fyrir heimili
landsins sem tengist við Heimavörnina.

Nánari upplýsingar á securitas.is/
heimavorn.

Hægt er að tengja Heimavörnina við snjalllás og losna
við lykla og áhyggjur af því að hafa gleymt að læsa.

Stílhreinn 7"
snertiskjár fylgir
Heimavörninni
en þar er hægt
að stjórna öllum
aðgerðum.

Snjöll öryggislausn fyrir
nútímaheimili
Nánar á securitas.is/heimavorn

Sími 580 7000 www.securitas.is
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Ræktun kryddjurta
starri@frettabladid.is

Það er lítið mál að rækta kryddjurtir heima fyrir auk þess sem
ræktun þeirra sparar pening og
eykur fjölbreytileikann í matreiðslu. Svo er hún líka nærandi
og skemmtilegt áhugamál fyrir
alla fjölskyldumeðlimi, ekki síst
þá yngri.
Flestar algengar kryddjurtir

má rækta innanhúss allt árið um
kring en algengast er að hefja
ræktun í febrúar eða mars, þegar
sól tekur að hækka á lofti. Ítarlegri
upplýsingar um sáningartíma og
aðferðir má oftast finna aftan á
fræpakkanum.
Það er gott að nota sáðbakka
og sáðmold í upphafi og færa
síðan spírurnar yfir í potta með
venjulegri pottamold. Þó er hægt

að sá beint í endanlega potta og
nota venjulega pottamold en þá er
mælt með þunnu lagi af sáðmold
ofan á.
Best er að rækta kryddjurtir á
sólríkum stað, til dæmis á gluggasyllu, en þó ber að varast sterka
sól meðan spírurnar eru litlar.
Huga þarf vel að vökvun, sérstaklega á spírunartímabilinu.
Betra er að vökva vel og sjaldnar

Það er lítið mál að rækta ljúffengar
kryddjurtir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

en oft og lítið en á sólríkum
dögum þarf þó að vökva oftar.
Áburðargjöf er nauðsynleg þegar
plantan er í fullum vexti og er þá
þörungaáburður í vökvaformi til
dæmis góður kostur.
Meðal vinsælla kryddjurta sem
auðvelt er að rækta eru steinselja,
basilíka, graslaukur, oreganó og
dill. ■
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Það er heill hellingur af þáttum um
innanhússhönnun á Netflix.

Innanhússhönnun
á Netflix
oddurfreyr@frettabladid.is

Á Netflix er hægt að finna fjöldann
allan af sjónvarpsþáttum þar
sem veitt eru góð ráð, innblástur
fyrir hönnun heimilisins eða eru
góð skemmtun fyrir þá sem njóta
góðrar hönnunar.
Líklega eru þættir Marie Kondo,
Tidying Up og Sparking Joy, sem
snúast um hvernig er best að taka
til og hafa fínt heima hjá sér, vinsælasta og frægasta dæmið. Þættirnir Queer Eye snúast líka meðal
annars um að flikka upp á heimilið
og þar er oft hægt að sjá alls kyns
sniðugar lausnir fyrir heimilið.
Þessir þættir hafa algjörlega slegið
í gegn, en það er heill hellingur af
svona efni á Netflix fyrir þá sem
vilja kafa djúpt ofan í innanhússhönnun frá ýmsum hliðum.
Til dæmis má nefna Interior
Design Masters, þar sem innanhússhönnuðir keppa sín á milli,
Amazing Interiors, þar sem sjá má
sérviskulega innanhússhönnun,
Dream Home Makeover, þar sem
fólki er hjálpað að láta innanhússhönnunardrauma sína rætast
og Tiny House Nation, þar sem
fólki er hjálpað að koma sér fyrir
í smáhýsum. Þetta er bara brot af
framboðinu á Netflix, þannig að
allir sem hafa áhuga á innanhússhönnun geta fundið eitthvað við
sitt hæfi. ■

Borðplötur
Akrýlsteinn
• Yfirborðsefni sem endist og upplitast ekki
• Viðhaldsfrítt, slitsterkt og hitaþolið
- endalausir möguleikar
• Auðvelt að þrífa og gera við

Límtré
• Vatnsfráhrindandi olíuborið límtré
• Hægvaxið gæðalímtré
• Sérsmíðum eftir máli

Harðplast
• Viðhaldsfrítt, slitsterkt og
hitaþolið yfirborðsefni
• Háglans, matt og yrjótt áferð
• Auðvelt að þrífa og upplitast ekki

Fenix
• Slitsterkt og hitaþolið yfirborðsefni
• Silkimjúk áferð við snertingu
• Sérsmíðum eftir máli

Hurðir
•
•
•

Edik hentar ekki til allra þrifa.

Edik ekki á allt
thordisg@frettabladis.is

Edik er til margra hluta nýtilegt.
Við getum notað það til að hreinsa
bletti, fríska upp á þvott og þvottavélina, pússa glugga og fleira. Edik
er ódýrt og náttúrulegt, en það er
líka súrt og með mjög lágt PH gildi.
Við ættum því ekki að nota edik á:
■ Borðplötur úr graníti og
marmara.
■ Steinflísar á gólfum.
■ Straujárn. Edik getur eyðilagt
innri hluta straujárnsins.
■ Harðviðargólf. Það eru skiptar
skoðanir á þessu, en margir segja
að edik skemmi harðviðargólf.
■ Blettir eftir blek, blóð og rjómaís
bregðast ekki við sýrunni í edikinu og munu því ekki hverfa.
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Vottaðar gæðahurðir frá Þýskalandi
Innihurðir, útihurðir og eldvarnarhurðir
Mikið úrval efnis og lita

