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Vandaðar vörur
á góðu verði
Innréttingar og tæki er ein
fremsta sérverslun landsins
fyrir baðherbergið. Verslunin
selur fjölda vandaðra vara
frá ólíkum vörumerkjum.
Útsalan stendur yfir dagana
17.-31. janúar. 2

Innréttingar og tæki er ein fremsta sérverslun landsins fyrir baðherbergið. Íris Jensen stýrir versluninni ásamt eiginmanni sínum, Grétari Þór Grétarssyni. 
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Flottasta úrvalið í bænum af handlaugum. 
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Salerni, handlaug og bidet frá spænska vörumerkinu GALA. 

Metallínan króm, gull og brons frá spænska merkinu GALA. 
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Nýja línan frá ELITA er glæsileg og stílhrein. 
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Verslunin Innréttingar og tæki í
Ármúla í Reykjavík er eitt af rótgrónustu fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu, enda stofnað
árið 1945. Í dag er fyrirtækið ein
fremsta sérverslun landsins fyrir
baðherbergið, en seldi áður fjölbreyttari vörur, t.d. borvélar og
bílskúrshurðajárn, að sögn Írisar
Jensen, sem svo tók við rekstrinum
árið 2014 ásamt eiginmanni sínum
Grétari Þór Grétarssyni. „Þetta er
ekta fjölskyldufyrirtæki en amma
mín stofnaði fyrirtækið upphaflega. Bæði börnin og foreldrar
mínir eru hér með annan fótinn,
svo það kemur ekki á óvart að við
leggjum mikla áherslu á persónulega og góða þjónustu.“
Verslunin heldur útsölu árlega í
janúar þar sem ýmsar spennandi
vörutegundir eru á góðum afslætti.
„Vörumerkin sem við seljum koma
flest öll með nýjar línu á hverju ári,
þannig að á janúarútsölunni erum
við að bjóða eldri línur á góðum
afslætti. Auk þess seljum við
sýningareintök á spottprís.“
Fjölbreytt vöruúrval
Meðal nýrra vara sem eru komnar
í sölu hjá versluninni nefnir Íris
nýjustu baðherbergisinnréttinguna frá Elita. „Þetta vörumerki
er frá Póllandi og það hefur komið
mjög sterkt inn á undanförnum
árum enda með flottar línur. Við
seljum m.a. baðinnréttingar frá
þeim í svartmöttu og hvítmöttu
útliti. Þessi lína kom stuttu fyrir
síðustu jól og vakti mikla athygli.
Elita Mable byrjaði t.d. að setja
Útgefandi: Torg ehf

GLOBO er þekkt fyrir sitt slétta postulín. 
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FIMA CF er með nútímahönnum á blöndunartækjum.
MYND/AÐSEND


aftur óhreinatauskörfur í innréttingar en það var vinsælt hér áður
fyrr. Auk þess eru fleiri spennandi
hlutir að koma inn hjá þeim sem
voru dottnir út áður. Við fáum
fleiri spennandi vörur frá þessu
fyrirtæki á árinu.“
Einnig nefnir hún spænska
merkið Gala sem selur m.a. steinsturtubotna. „Þeir eru eins og
ein stór flís með tilbúnum halla
í. Þeir fást í fimmtán litum og í
26 stærðum. Við seljum einnig
handlaugar og klósett frá þessu
vörumerki.“
Svarti liturinn vinsæll
Globo er ítalskt merki sem býður
upp á gott úrval af salernum og
hreinlætisvörum í sextán litum,
t.d. í bleiku, bláu, gulu og svörtu.
„Svarti liturinn hefur verið mjög
vinsæll í gegnum tíðina hjá okkur.
Við höfum líka selt bleik klósett,
sem er skemmtilegt.“
Að lokum nefnir hún Fima sem
er ítalskt merki. „Þetta vörumerki
býður m.a. upp á blöndunartæki
í svörtum lit, 24 karata gullhúðun og ýmsa spennandi hluti.
Fyrirtækið vinnur með mörgum
þekktum hönnuðum, m.a. þeim
sem hanna fyrir ítalska bílaframleiðandann Lamborghini. Þetta
fyrirtæki er svo sannarlega að gera
skemmtilega og öðruvísi hluti
sem við sjáum ekki mikið af hér á
landi.“ n
Útsalan í Innréttingum og tækjum
stendur yfir dagana 17.-31. janúar.

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Frægu steinsturtubotnarnir frá GALA. 
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Litríku handklæðaofnarnir frá TERMA eru mikil prýði.
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Sturtusett í krómi og svörtum lit. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Nesti Dante eru náttúrlegar vörur frá Ítalíu. MYND/AÐSEND
Veffang: frettabladid.is

ÞÚ MEIRI
FÆRÐVERÐLÆKKUN
“SUMARDRESSIÐ” HJÁ
ENN
býður uppÍ áCURVY
fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58
Á Curvy
ÚTSÖLUNNI
ALLT AÐ 70%
AFSLÁTTUR

Pantaðu í netverslun www.curvy.is
Opið í verslun Curvy alla virka daga
laugardaga frá kl. 11-16
frá kl. 11-18 og lauga

Fellsmúli 26 v/Grensásveg * 108 RVK * Sími 581-1552 * www.curvy.is
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Smá fyrirhöfn
eykur söluna
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun
@frettabladid.is

Það er hægt að fá ágætis
pening fyrir að selja notuð
föt, sérstaklega ef rétt er
farið að. Hér á landi eru
ýmsir markaðir með notuð
föt þar sem hægt er að leigja
bás og selja.
Til að salan gangi sem best verður
samt að passa upp á að markaðssetja básinn sinn svolítið. Taka
góðar myndir af fötunum, deila á
samfélagsmiðlum og lýsa hverri
einustu flík vel. Tilgreina stærð,
efni og verð og hversu mikið notuð
flíkin er. Því meiri upplýsingar
sem hugsanlegur kaupandi fær um
flíkina, því betra.
Ef ætlunin er að selja fötin á netinu þar sem ekki er hægt að koma
og máta fötin er enn mikilvægara
að gefa greinargóða lýsingu á þeim.
Til dæmis með því að taka mynd af
manneskju í fötunum og gefa upp
mál módelsins. Þannig getur fólk
auðveldar fundið út hvort flíkin
muni passa og getur séð hvernig
hún lítur út á manneskju en ekki
bara á herðatré.
Oft tímir fólk ekki að losa sig
við einhverjar flíkur vegna þess
að því þykir vænt um þær. Þær
tengjast hugsanlega einhverri
kærri minningu. En ef ætlunin
er ekki að nota flíkina meira, til
hvers að halda upp á hana? Það er
hægt að taka mynd af sér í flíkinni
og gleyma minninguna þannig.
Fallegar flíkur sem þú tímir ekki
að selja gætu nefnilega komið sér
að góðum notum fyrir aðra og eru
auka peningur í budduna þína.

Það er sniðugt
að næla sér í
aukapeninga
með því að selja
gömlu fötin sín.

FRÉTTABLAÐIÐ/

GETTY

Myndir mikilvægar
Þegar kemur að því að taka myndir
af þeim fötum sem á að selja þarf
að vanda til verka. Krumpuð föt
sem hanga skökk á herðatré eða
eruð lögð í óreiðu á illa um búið

ÚTSALAN

í fullum gangi
40-50%
afsláttur

rúm eru ekki líkleg til að fanga
athygli hugsanlegra kaupenda.
Það er mikilvægt að passa upp á að
fötin séu hrein og slétt. Það gæti
jafnvel borgað sig að strauja þau.
Og ef það er gæludýr á heimilinu er
mikilvægt að fjarlægja öll gæludýrahár af fötunum, til dæmis með
límrúllu.
Góð ljósmynd af fötunum er í
raun mun mikilvægari en lýsingin
á þeim því myndin er það fyrsta
sem kaupandinn tekur eftir og
vekur áhuga hans á að lesa nánari
upplýsingar um flíkina. Tilgangur
myndarinnar er tvíþættur. Að
fanga athygli kaupandans og
að gefa upplýsingar um ástand
flíkurinnar.
Hafið góða birtu
Til að flíkin komi vel út á mynd
skiptir umhverfið miklu máli. Það
er sérstaklega mikilvægt að hafa
góða birtu í herberginu þar sem
myndin er tekin. Ef myndin er
illa lýst þá sjást ekki réttir litir á
flíkinni og rétt áferð.
Þá er gott að hafa einlitan bakgrunn sem tekur ekki of mikla
athygli frá vörunni sem á að selja.
Það er hægt að leggja flíkina ofan
á hreint og slétt, hvítt eða grátt
lak, með áherslu á slétt, krumpað
lak fælir burt viðskiptavinina.
En svo má líka leggja hana ofan á
einlita ljósa pappírsörk sem hægt
er að finna í ritfangaverslun eða
föndurbúðum sem dæmi. Ef flíkin
hangir á herðatré er hægt að notast
við ljósan vegg. En passið að flíkin
hangi fallega á herðatrénu. Það er
betra að leggja hana slétta á ljósan
bakgrunn ef hún er of stór fyrir
herðatréð.

Útsölubuxur
50% afsláttur
Str. Str. 36-56
Við erum á Facebook

Þegar kemur að því
að taka myndir af
þeim fötum sem á að
selja þarf að vanda til
verka.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Sýnið smáatriðin
Til að hugsanlegir notendur átti
sig sem best á hvernig flíkin er, er
gott að taka nokkrar myndir. Eina
af flíkinni að framanverðu, eina að

Þegar selja á notuð föt á netinu skiptir myndatakan miklu máli. Það eykur
líkur á sölu til muna ef myndin er aðlaðandi og fötunum snyrtilega uppstillt.
Það er
mikilvægt að
flíkin passi vel
á herðatréð sé
það notað, og
að bakgrunnurinn sé hlutlaus.

aftanverðu, eina mynd af miðanum á flíkinni sem sýnir stærðina
og merkið og aðra af miðanum
sem gefur upp efnið sem flíkin
er úr. Ef verið er að selja jakka er
líka gott að taka mynd af fóðrinu.
Eins er gott að taka nærmyndir
af smáatriðum eins og mynstri,
tölum og skrauti. Ef flíkin er slitin
einhvers staðar borgar sig að vera
hreinskilin og taka mynd af því

líka. Þá er gott að taka einhverjar
nærmyndir sem sýna vel áferð
efnisins.
Þetta gæti hljómað eins og smá
fyrirhöfn en það margborgar sig að
leggja dálitla vinnu í að selja fötin
sín, sérstaklega þegar margir aðrir
eru að gera það sama. Örlítil aukavinna í að þvo fötin, slétta og leggja
þau vel út fyrir myndatöku getur
haft úrslitaáhrif á söluna. n

ZE ZE Tilje tunica
Fæst líka í rauðu - Stærðir 38-48
Verð áður 7.990 kr.
Útsöluverð 5.593 kr.

ZE ZE Ruby tunica
Fleiri litir til - Stærðir 40-46
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

ZE ZE Piya stuttur pífukjóll með tíglum
Stærðir 38-46
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

GOZZIP hálfsíður bómullarkjóll
Stærðir 46-52
Verð áður 16.980 kr.
Útsöluverð 11.886 kr.

X-TWO Faylin ermalaus kjóll
Stærðir 46-50
Verð áður 8.980 kr.
Útsöluverð 2.990 kr.

ÚTSALAN ER HAFIN

ZE ZE Suvia bolur með munstri
Stærðir 38-46
Verð áður 6.990 kr.
Útsöluverð 4.893 kr.

YESTA Baru bolur með mynd
Stærðir 44-56
Verð áður 8.980 kr.
Útsöluverð 6.286 kr.

ZE ZE stuttur peysujakki
Stærðir 38-48
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 4.995 kr.

YEST Tunika með blómamynstri
Stærðir 38-48
Verð áður 9.980 kr.
Útsöluverð 4.990 kr.

ZE ZE Sparilegur bolur
Stærðir 38-46
Verð áður 6.990 kr.
Útsöluverð 2.990 kr.

30-60% afsláttur af öllum útsöluvörum

ZE ZE Hali hneppt peysa
Fleiri litir til - Stærðir 38-44
Verð áður 7.990 kr.
Útsöluverð 3.995 kr.

ZHENZI Keely opin peysa
Fleiri litir til - Stærðir 42-56
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

YESTA opin peysa með grænu mynstri
Stærðir 44-48
Verð áður 10.980 kr.
Útsöluverð 5.490 kr.

ZE ZE síð opin peysa
Fæst líka í svörtu - Stærðir 40-46
Verð áður 12.990 kr.
Útsöluverð 4.990 kr.

SYBEL Peysukápa
Fleiri litir til - Stærðir 42-56
Verð áður 21.980 kr.
Útsöluverð 10.990 kr.

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Ekki kaupa köttinn í tilboðssekknum
Jóhanna María
Einarsdóttir

jme
@frettabladid.is

„Outlet“ er áhrifaríkt orð
sem kveikir upp í frumstæðu veiði- og söfnunareðli
mannsins og bendir til þess
að á bak við prósentutöluna
sé að finna ógrynnin öll af
fínasta varningi á ótrúlegum
afslætti.
Outlet-verslanir bjóða neytendum
alla jafna upp á lægra verð en
gengur og gerist í hefðbundnum
verslunum og upprunalega voru
outlet-verslanir hógvær vöruhús þar sem seldar voru gallaðar
vörur á lágu verði. Síðan þá hafa
outlet-verslanir orðið að neytendavænum búðum sem slökkva þorsta
viðskiptavina í merkjavörur á hagstæðara verði. Erlendis má jafnvel
finna heilu outlet-verslunarmiðstöðvarnar með fjöldanum öllum
af afsláttarverslunum.
Ekki sömu vörurnar
Samkvæmt SmartMoney eru 82%
allra vara í outlet-verslunarmiðstöðvum framleiddar sérstaklega
fyrir outlet-búðirnar. Þetta þýðir
að vörurnar eru sannarlega nýjar,
en ekki endilega í sama gæðaflokki og upprunalegu vörurnar
sem finna má í hefðbundnum
verslunum. Í raun má segja að
flestar þessara vara séu framleiddar úr ódýrari efnum og án
sérstakra smáatriða, sem gera
merkjavöru yfirleitt dýrari en
aðrar vörur.
Fyrir marga er þetta ekki vandamál. En það er vert að hafa í huga
að ef þú ert að kaupa eitthvað sem
lítur út fyrir að vera glænýtt og
ógallað, þá er yfirleitt ástæða fyrir
því að verðið er svona lágt. Til að
mynda selur Gucci outlet-verslun
ekta Gucci vörur, sem eru framleiddar af merkinu, en sérstaklega
fyrir outlet-verslunina. Þú finnur
því ekki endilega nákvæmlega
sömu vörur í venjulegri verslun
og outlet-verslun. Í sumum tilfellum er þó um að ræða afganga

Það jafnast
fátt á við það
að finna flíkina
sem þig hefur
langað í lengi
á útsölurekka
á niðursettu
verði.
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Það er vert að hafa í
huga að ef þú ert að
kaupa eitthvað sem lítur
út fyrir að vera glænýtt
og ógallað, þá er yfirleitt
ástæða fyrir því að verðið er svona lágt.

GETTY

#ALLIRÚTAÐLEIKA

20% afsláttur af
skíðapökkum

frá liðnum árstíðum og gallaðar
eða skemmdar flíkur, sem seldust
einfaldlega ekki í hefðbundnu
búðunum.
Vertu á varðbergi
Það er líka mikilvægt að vera á
verði gagnvart afsláttarloforðum.
Þrátt fyrir að skiltið segi 65%
afsláttur af upprunalegu verði,
þá er líklegt að varan hafi aldrei
verið seld á upprunalega verðinu.
En það myndir þú ekki vita nema
ef þú hefðir heimsótt hefðbundnu
verslunina, þar sem varan á að
hafa verið seld á upprunalega
verðinu. Einnig má nýta sér
snjallsímaforrit eins og RedLaser
og ShopSavvy til að gera verðsamanburð. Það er því ekki hægt
að ganga út frá því að allt sem þú
finnur í outlet-verslun sé endilega
á jafngóðu verði og það virðist
vera í fyrstu.
Hornkerlingar allar hlýðið á
Það má þó vel njóta þess að versla
í outlet-verslunum og verslanamiðstöðvum, enda hljómar fátt
betur í eyrum en fimmtíu prósenta afsláttur. Þegar þú gengur
inn í outlet-verslun er líklegt að
við þér blasi fínasta útstilling á
nýjum og lokkandi vörum líkt og
í hefðbundinni búð. En lát eigi
blekkjast því hér finnur þú ekki

Það er því ekki
hægt að ganga út
frá því að allt sem þú
finnur í outlet-verslun sé
endilega á jafngóðu verði
og það virðist vera í
fyrstu.

besta verðið. Mesti afslátturinn
er yfirleitt gefinn af vörum sem
komnar eru á útsölurekkana úti í
hornum verslunarinnar. Eitt sinn
sagði fræg kona að engin hornkerling vildi hún vera, en í outletverslunum eru hornin einfaldlega
safaríkustu staðirnir.
Annað gott ráð er að versla
utan árstíðarinnar. Vantar þig
til dæmis vetrarúlpu? Þá er best
að kaupa hana að vori til. Og eru
sundfötin að gefa sig? Þá skaltu
bíða þangað til í haust. Verslanir
vita að neytendur eru fiska eftir
góðum kaupum, en þær vilja
einnig hámarka gróðann. Því er
varningur frá öðrum árstíðum
yfirleitt ekki það fyrsta sem þú
sérð í verslunum. n

Selásbraut 98, 110 Reykjavík, sími 419 7300
Verslunareigendur reyna að sjálfsögðu að stilla út dýrustu vörunum til þess
að selja okkur það sem þeir græða mest á að selja. 
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Skoðið // www.hjahrafnhildi.is

Útsala

Meiri verðlækkun

40-60% afsláttur

www.hjahrafnhildi.is
Njóttu þess að versla áhyggjulaus
í vefverslun okkar www.hjahrafnhildi.is
- Sendum um allt land
- Frí heimsending yfir 15.000 kr.
- Frí endursending
- Heimakstur samdægurs alla virka daga
á höfuðborgarsvæðinu ef pantað er fyrir kl. 14

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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