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Jóhann Þór Kristjánsson er sölumaður hjá Sindra sem margir tengja við Dewalt-rafmagnsverkfærin, en þar fást vönduð og traust vörumerki í verkfærum og fatnaði til jólagjafa.
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Fagfólkið elskar græjur í jólapakkana
Draumagjafir fagfólksins fást hjá Sindra þar sem hjartað slær í vönduðum rafmagns- og handverkfærum, sem og
sterkum og töff vinnufatnaði fyrir fagfólk í breiðum hópi faggreina. Þar fást einnig gjafakort fyrir þá sem eiga allt. 2
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Jóhann Þór segir
gleði og eftirvæntingu fylgja
jólavertíðinni
hjá Sindra. Þar
njóti viðskiptavinir persónulegrar þjónustu
við val á
jólag jöfum, faglegrar reynslu
og þekkingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/


„Fagfólk elskar græjur og fær
fiðring í magann við það eitt að
skoða nýjar græjur. Því er klárt mál
að það móðgast enginn yfir því
að fá verkfæri í jólagjöf heldur er
það alltaf jafn gaman og þakklátt,
og það snertir fólk,“ segir Jóhann
Þór Kristjánsson, sölumaður hjá
Sindra.
Þar finnast hugmyndir að frábærum jólagjöfum handa fagfólki
í breiðum hópi faggreina, svo sem
húsasmíði, pípulögnum, rafvirkjun, stálsmíði og bílgreinum.
„Hjarta Sindra slær í verkfærum
og vinnufatnaði fyrir fagfólkið,
bæði í rafmagnsverkfærum og
handverkfærum. Margir þekkja
Sindra sem Dewalt-búðina en
þegar inn er komið tekur við heill
heimur af frábærum jólagjöfum,
bæði fyrir fagfólk en líka Pétur og
Pál,“ upplýsir Jóhann Þór.
Laserverkfæri vinsælust
Vinsælustu jólagjafirnar í Sindra
undanfarin ár eru laser-verkfæri;
svo sem hæðalaser, línulaser og
fjarlægðarlaser.
„Laserverkfæri eru tæki og tól
sem fólk tímir kannski ekki að
kaupa sér sjálft en er alveg ofsalega
gaman að gefa því þau eru á óskalista margra og koma sannarlega
ánægjulega á óvart undan jólatrénu,“ segir Jóhann Þór.
„Handverkfæri eru líka sívinsæl
í jólapakkana, bæði fyrir starfandi
fagfólk en líka til heimilisbrúks.
Allir vilja eiga verkfæri á heimili
sínu og þau sem eru að eignast sitt
fyrsta heimili þurfa að verkfæra
sig upp. Því er verkfærasett kjörin
jólagjöf handa nýjum heimiliseigendum og margir sem kaupa litla
verkfærakistu sem þeir raða ofan í
sög, hamri, töngum og bítum sem
nauðsynlegt er að eiga á hverju
heimili. Vitaskuld eigum við líka
til frábær tilbúin verkfærasett
en hitt er persónulegra og sem
dæmi fallegt og hugulsamt þegar
foreldrar gefa ungmennum sínum
verkfærakistu, sem þau hafa handvalið í af kostgæfni, þegar þau fara
að heiman.“
Hjá Sindra fæst líka gríðarflottur
vinnufatnaður frá sænska framleiðandanum Blåkläder.
„Vinnufatnaður er aldeilis
frábær jólagjöf sem hittir í mark,
svo sem góðar vinnubuxur eða
smíðavesti, bæði fyrir fagfólkið en
líka þau sem hyggja á pallavinnu
eða annað heima með vorinu. Þá
er flott að eiga flottan, sterkan
vinnufatnað í verkin. Margir
sem fengið hafa vinnubuxur frá
Blåkläder koma aftur og aftur til
að fá nákvæmlega eins buxur því
þeir elska þær. Það eru góð meðmæli enda er Blåkläder ákafleg
vandað og töff merki sem hentar
jafnt í vinnuna sem og tilveruna
almennt; jakkar, buxur, skyrtur
og ekki síst afar vinsælir bolir úr
vandaðri bómull á mjög góðum
verðum,“ greinir Jóhann Þór frá.
Spennandi nýjungar frá Dewalt
Aðalsmerki Sindra er frá bandaríska framleiðandanum Dewalt.
„Sumir finna sér merki sem þeir
víkja ekki frá um alla eilífð, og
þannig er það með Dewalt. Við
finnum fyrir mikilli tryggð vinskiptavina við Dewalt og höfum
gaman af því, en það skrifast á
gæðin og góða reynslu af Dewaltverkfærum, sem og fyrirmyndarþjónustu Sindra því ef eitthvað
bjátar á eru menn í skínandi
málum hjá okkur,“ segir Jóhann
Þór.
Dewalt er frumkvöðull í trésmíðaverkfærum en er nú að vinna
mikla sigra með nýjum verkfærum
fyrir stálsmíðavinnu.
„Þessa dagana eru rosalega
spennandi hlutir að gerast hjá
Dewalt. Nú þegar er komin í sölu
næsta kynslóð af byltingarkenndum rafhlöðum í rafmagnsverkfæri
og sem enginn á evrópska markÚtgefandi: Torg ehf

ERNIR

Toptul verkfæri eru fádæma vinsæl hjá fagfólki, vönduð og á góðu verði.

Í Sindra fæst
æðislegur
vinnufatnaður
frá sænska
merkinu
Blåkläder sem
er sterkur og
frábær í störf
fagfólksins en
líka flottur í
dagsins önn.

Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson

aðnum hefur svar við. Aflaukning
er allt að 50 prósent og líftíminn að
minnsta kosti tvöfaldur á við aðrar
rafhlöður. Batteríin fylgja nýjum
verkfærum en fást líka í eldri verkfæri. Á næstu vikum koma svo enn
stærri rafhlöður sem skipta munu
sköpum fyrir fagfólk,“ segir Jóhann
Þór.
„Nú fyrir jólin teflir Dewalt
einnig fram nýjum hersluvélum
fyrir verkstæðisvinnu og samsetningarvinnu á stálgrindarhúsum.
Þetta eru hálftommuhersluvélar sem eru uppfærðar frá eldri
gerðum í umtalsvert meira afli,
hafa fengið afbragðsdóma og eru
að slá í gegn til jólagjafa.“
Annað ævintýri í jólapakka fagfólksins eru Toptul-handverkfæri
sem Sindri hóf innflutning á árið
2008.
„Fyrsta sendingin kom á hálfri
pallettu en í dag eru sendingarnar

í gámavís. Þetta eru vönduð verkfæri sem hittu strax í mark hjá fagfólki og á verðum sem ekki höfðu
sést á landinu, en það tókst okkur
með beinum innflutningi frá
framleiðanda. Frá Toptul fæst allt
frá stöku skrúfjárnum upp í stóra
skúffuskápa sem eru stútfullir af
verkfærum. Það eru auðvitað æðislegar gjafir og salan tekur alltaf
kipp í desember en þetta eru stórir
jólapakkar sem þarf að taka upp
í bílskúrnum, og á Black Friday
verða einmitt mjög flott tilboð á
Toptul-verkfæraskápum,“ upplýsir
Jóhann Þór um aðeins brot af vörumerkjum sem Sindri býður upp á.
„Við erum líka með mjög flott
úrval setta og sérverkfæra fyrir
bílaverkstæði frá Kraftwerk, sömuleiðis rjómann af handverkfærum
fyrir pípara og rafvirkja frá þýska
merkinu Knipex og ótal margt
fleira.“

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

Hjálpa til að finna réttu gjöfina
Alla þessa viku er vegleg afsláttarvika í Sindra sem nær hámarki
með mögnuðum afsláttum á föstudaginn, sjálfan Black Friday.
„Út vikuna verðum við með 20
prósenta afslátt á flestum verkfærum og hægt er að gera sérdeilis
góð kaup. Fyrir þá sem eiga allt eru
gjafakort Sindra frábær jólagjöf og
hægt að ganga frá þeim rafrænt á
netinu eða prenta út til að setja í
jólapakka, og vitaskuld hjálpum
við til með það í búðinni, prentum
út og finnum bestu lausnirnar,“
segir Jóhann Þór.
Hann kveðst iðulega fá það
hlutverk að velja gjöf í jólapakka
fagfólksins, ekki síst þegar makar
fastakúnna koma í Sindra í leit að
bestu gjöfinni.
„Þá veit ég nákvæmlega hvernig
verkfæri viðkomandi á, hvað hann
langar í og vantar. Ég hef mikið
yndi af þessari aðstoð og ekki
síður þegar fagfólkið kemur aftur
eftir hátíðarnar og talar um hvað
það fékk flotta jólagjöf. Í Sindra
er urmull fastakúnna á meðal
fagfólksins og maður er farinn að
þekkja þá með nafni eftir nítján ár
í bransanum,“ segir Jóhann Þór.
„Svo kemur desember með
sinni fallegu jólastemningu og tilhlökkun í loftinu. Starfsfólk Sindra
nýtur aðventunnar í búðinni og
ekki síst síðustu tvo dagana fyrir
jól þegar fólk kemur í hátíðarskapi
til að klára síðustu gjöfina. Þá er
andrúmsloftið hátíðlegt og litað
gleði.“ n

Gjafakort Sindra
er kærkomin
jólagjöf fyrir
fagfólk jafnt
sem aðra, og
hægt að fá þau
ýmist rafræn
eða útprentuð.

Sindri er á Smiðjuvegi 11 í Kópavogi, á Selfossi og í Reykjanesbæ.
Sími 575 0000. Opið virka daga frá
klukkan 7.30 til 18 og á laugardögum frá 8 til 12. Sjá netverslun og
allt um gjafakort Sindra á sindri.is
Veffang: frettabladid.is
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Mikilvægt að þekkja merkin
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur
@frettabladid.is

Veiga Dís Hansdóttir er
húsasmiður og kraftlyftingakona en starfar sem
innréttingasmiður eins og
er, bæði við að smíða innréttingar og setja þær upp þó
að hún grípi líka í húsasmíðarnar af og til.
Hún er 24 ára og mikið jólabarn.
„Ég hef rosalega gaman af jólunum
og öllu í aðdraganda þeirra og
finnst þetta alltaf mjög skemmtilegur og huggulegur tími,“ segir
Veiga Dís sem viðurkennir að
hún hafi sjaldan fengið gjafir sem
tengjast iðn hennar beint.
„Þegar ég var yngri og nýútskrifuð var verið að gefa mér
tommustokka og blýanta, svona
minni hluti sem passa í vinnubuxurnar, en ég hef annars lítið fengið
af verkfærum í jólagjafir, meira
í afmælisgjafir frá fólkinu mínu.
Það er meira um að ég hafi fengið
græjur að gjöf frá fyrirtækjunum
sem ég er að vinna fyrir.“ Hún segir
suma vinnuveitendur í bransanum
spotta hvað starfsfólk vantar og
gefa það í jólagjöf. „En sumir gefa
líka gjafabréf og pening, það er
allur gangur á því.“
Fljót að velja húsasmíðina
Veiga Dís ákvað ung að gerast
húsasmiður. „Pabbi minn, Hans
Unndór Ólason, er húsasmiður og
ég hef verið að skottast kringum
hann frá því ég var lítil stelpa, að
þrífa eða handlanga eða bara fylgjast með. En ég ætlaði samt ekkert
endilega að feta í hans fótspor.
Svo þegar ég var sextán ára fór
ég á kynningu í Kórnum á framhaldsskólunum. Þar var básinn
hjá Iðnskólanum langstærstur og
flottastur og ég datt þar inn og fór
að skoða og fann að mér fannst
þetta spennandi. Ég tók fullt af
bæklingum og þegar ég sá að ég
gæti verið jafnlengi í framhaldsskóla og allir jafnaldrar mínir og
tekið stúdentspróf en líka sveinspróf um leið var ég fljót að ákveða
mig. Það sem heillaði í byrjun var

HARÐIR PAKKAR

Veiga Dís Hansdóttir, húsasmiður og aflraunakona, óskar sér þess að fá laser hallamál í jólagjöf. 

um þessi jól!

HÖFUÐLJÓS

UT 27 520lm

VR: 7-NITHC60 V2

VR: 7-NITUT27

GUIDE 23
VETTLINGAR

HJÓLALJÓS

Verð: 11.990 kr.

Fóðraðir og vatnsheldir.
Verð: 2.990 kr.

Verð: 8.900 kr.

BR 35 1800lm
VR: 7-NITBR35

Verð: 19.900 kr.

BITASETT ESSVE

BITASETT ESSVE

VR: 7-ESSVE 10000285

VR: 7-ESSVE 10000287

XTR IMPACT 32stk

Verð: 7.490 kr.

XTR IMPACT 16stk

Verð: 7.490 kr.

TOPPASETT

FAST LYKLASETT

VR: 7-LU282730100

VR: 7-LU117430108

1/4’’ MM TJ1415
Verð: 5.500 kr.

ÁLFHELLU 12-14
HAFNARFIRÐI
SÍMI 533 5700

HÖFUÐLJÓS

HC60 V2 1200lm

ÁRSTÍG 6
AKUREYRI
SÍMI 460 1500

8-19MM 10 STK
Verð: 7.500 kr.
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Gríðarlega
mikilvægt er að
þekkja merkið
sem fagmaðurinn í lífi þínu
notar að jafnaði
svo gjöfin hitti í
mark.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

að ég vissi að ég gæti farið beint
út á vinnumarkaðinn en væri líka
komin með starfsréttindi um allan
heim. En svo finnst mér þetta líka
mjög skemmtilegt starf og svo
skemmdi ekki fyrir að ég þekkti til
í húsasmíðinni og fannst hún eiga
best við mig.“
Brauðbrettin best
Veiga Dís er mikið í því að búa til
jólagjafir á verkstæðinu. „Ég hef
búið til bæði brauðbretti og smjörhnífa,“ segir hún og viðurkennir að
finnast sérstaklega skemmtilegt
að gera brauðbrettin.
„Það er hægt að gera þau svo
fjölbreytt og margar útfærslur
af þeim. Þá lími ég sjálf í brettin,
hanna og pússa og geri allt sjálf og
alltaf að gera tilraunir og eitthvað
nýtt. Ég segi ekki frá því sem ég er
að gera núna því það á að koma á
óvart.“
Hún segir að sjálf væri hún til í
að fá ýmis verkfæri í jólagjöf. „Ef
ég mætti velja mér verkfæri fyrir
sjálfa mig er margt sem ég væri til í
að eignast til að geta sinnt mínum
eigin verkefnum betur. Mig langar
mjög mikið að eignast góða veltisög eða borðsög og svo langar mig
líka mikið í laser hallamál, ég á
ekki minn eigin laser. Þannig að ef
einhver er að lesa þetta, til dæmis
kærastinn minn, þá er ég alveg
til í góðan laser. Óþarfi að flækja
það. Og svo vantar mig líka gott
kúbein, ég á kúbein en væri alveg
til í að eiga vandaðra og betra.“

Það er ekki bara
tryggð við merkið
sem veldur því að iðnaðarmenn eiga mörg
verkfæri frá sama merki.

Hallamálin heilla
Veiga Dís lumar á heilræðum fyrir
þau sem langar að gleðja iðnaðarmennina í lífi sínu. „Mig langar
kannski að stinga því að þeim sem
vilja gefa húsasmiðum einhver fagtæki í jólagjöf að margir smiðir eru
hrifnir af Hultafors hallamálum og
langar að eignast sitt eigið.“
Og svo nefnir hún annað sem
leikmenn gera sér sjaldnast grein
fyrir. „Ef þú ætlar að gefa iðnaðarmanni verkfæri í jólagjöf þá eru
batterísverkfæri mjög vinsæl,“
segir hún og bætir við: „Og þá
skiptir mjög miklu máli að vita
hvaða merki viðkomandi iðnaðarmaður notar. Ég nota til dæmis
Makita en kærastinn minn notar
Dewalt þannig að ef hann myndi
vanta laser myndi ég alltaf kaupa

Dewalt laser handa honum.
Ástæðan er sú að það er svo mikilvægt að batteríin hans virki í tækið
svo hann sleppi við endalaust
vesen með mismunandi batterí
og hleðslutæki. Þannig sparar þú
bæði peninga og vesen fyrir iðnaðarmanninn sem þú ert að gefa.
Það er ekki bara tryggð við
merkið sem veldur því að iðnaðarmenn eiga mörg verkfæri frá sama
merki heldur líka vegna þess að
allt passar saman innan línunnar
og það væri óþolandi að vera með
fimm mismunandi merki og fimm
mismunandi hleðslutæki og batterí í staðinn fyrir að vera bara
með nokkur góð batterí og eitt
hleðslutæki og geta skipt batteríunum milli tækjanna. Þannig að ef
þér þykir vænt um iðnaðarmanninn í lífi þínu, kynntu þér þá hvaða
merki viðkomandi notar.“
Barn í vændum
Þessi jólin verða með nokkuð
óhefðbundnu sniði hjá Veigu Dís.
„Í ár ætlum við að fara til Spánar til
tengdaforeldra minna og vera þar
yfir jól og áramót. Jólin verða mjög
íslensk samt, við borðum góðan
mat og verðum saman í rólegheitum, opnum pakka og svoleiðis.“
Næsta ár verður svo viðburðaríkt
hjá Veigu Dís en hún á von á barni í
maí. „Draumurinn er að smíða sjálf
rúmið fyrir barnið, pabbi smíðaði
rúmið fyrir mig á sínum tíma svo
hann lumar á alls konar ráðleggingum.“ n
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Hagnýtar gjafir sem koma sér vel
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Jólablaðið

Handverksfólk vill fá
skemmtilegar gjafir eins og
allir aðrir. Upplifun er til
dæmis mjög góð og kærkomin gjöf. Þó er alltaf eitthvað sem vantar í bílskúrinn
fyrir skapandi fólk og það er
eitt og annað sem hægt er að
gleðja með.

Jólablaðið kemur út 2. desember
næstkomandi.

elin@frettabladid.is

Hvort sem um ræðir iðnaðar- eða
handverksmann er ýmislegt
skemmtilegt hægt að finna í jólapakkann. Þótt fólk vilji alltaf persónulegar gjafir getur verið mjög
gott að fá eitthvað sem kemur sér
virkilega vel til eignar, sem sagt
hagnýtar gjafir. Það geta verið
margs konar nútímaleg verkfæri
sem auðvelda störfin. Einnig
getur það verið góður stigi fyrir
þann handlagna en álstiga er frábært að eiga á heimilinu til margs
konar nota. Hvort sem stiginn er
með fáum tröppum eða mörgum
er gott að eiga hann í bílskúrnum
eða geymslunni þegar þarf að
skipta um ljósaperu, mála veggina,
setja upp jólaljósin, þvo gluggana,
þrífa þakrennurnar og sitthvað
fleira.
Í myrkrinu hér á landi er líka
gott að eiga hagnýtt vasaljós í
góðum gæðum. Endurhlaðanlegt
vasaljós er til dæmis mjög sniðugt
og gott að eiga. Þetta þarf ekki að
vera dýr gjöf en afar nytsöm.
Góður geymsluskápur fyrir
verkfæri er sömuleiðis frábær gjöf.

Það er gott að eiga vönduð tæki þegar gera þarf við eitthvað en ýmislegt
sniðugt fæst til gjafa fyrir handverksfólk. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Gjafirnar
þurfa ekki að vera
stórar því þessar litlu
gera kraftaverk.

Í slíkum skápum er allt í röð og
reglu en gott skipulag er nauðsynlegt þegar grípa þarf verkfærin
jafnvel daglega. Hillur, verkfærakassar, vinnulampar eða skúffur
til að geyma skrúfur. Allt eru þetta
hagnýtar gjafir sem koma sér vel.
Ef þú þarft að kaupa jólagjöf fyrir einhvern sem býr
í gömlu húsi og er sífellt að
gera upp er margar hugmyndir að finna í byggingarvöruverslunum. Borvélar, sagir,
rafmagnsskrúfjárn, hallamál eða
ýmis minni tæki til að tengja við
önnur. Svo má minnast á vinnuhanska, vinnufatnað og -skó.
Vönduð vinna krefst góðs búnaðar
og sífellt er verið að hanna nýja
tækni sem gerir tækin einfaldari. n

Blaðið er fullt af skemmtilegu
efni og þar má nefna viðtöl, mat,
skreytingar, bakstur, innlit, föndur,
jólagjafir og margt fleira.

Viltu auglýsa?

Hafðu samband í síma 550-5077
eða í tölvupósti á
serblod@frettabladid.is

RÉTTA GRÆJAN FYRIR
ALLA JÓLASVEINA

Umboðsaðili STIHL á Íslandi
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Í BYKO er allt á einum stað fyrir fagfólk
Ný fagverslun BYKO var
opnuð á Selhellu í Hafnarfirði um miðjan september.
Þar fæst mikið úrval verkfæra sem fagfólk dreymir
um. Meðal annars landsins
mesta úrval af bláum Bosch
rafmagnsverkfærum.
Jón Geir Friðbjörnsson, svæðisstjóri verslunar og leigu á Selhellu, segir fjölbreyttara úrval af
verkfærum í nýju fagversluninni
en áður hefur verið boðið upp á í
BYKO.
„Hér er mjög fjölbreytt úrval af
tækjum. Í raun er hér hægt að fá
allt það sem hugurinn girnist fyrir
fagaðila. Við erum til dæmis með
mesta úrval landsins af bláum
Bosch rafmagnsverkfærum, eða
Bosch professional, sem eru verkfærin fyrir fagfólk,“ segir hann.
„Og ekki bara fjölbreytt úrval,
heldur líka margar útfærslur af
hverri tegund. Þú getur keypt vél
sem er bara í pappakassa, en þú
getur líka keypt sömu vél í L-boxx
verkfæratösku. Einnig er hægt að
kaupa vélar með og án rafhlöðu.
Þannig að útfærslan fer bara eftir
því hvað hentar hverjum og einum.
Einhver á kannski hleðslutæki
og rafhlöður og getur þá keypt
bara staka vél. Þetta býður upp á
marga möguleika og hægt er að
útbúa sérsniðið verkfærasett sem
hæfir þörfum hvers og eins,“ bætir
Róbert Hnífsdal Halldórsson, sölustjóri Bosch á Íslandi, við.
Jón Geir segir að bláu Bosch
verkfærin séu þýsk gæðatæki sem
lengi hafi notið mikilla vinsælda í
Evrópu enda hafi þau verið lengi á
markaði þar.
„Nú erum við bara að blása í
lúðra hér á Íslandi og koma Bosch
tækjunum aftur á toppinn þar sem
þau eiga heima,“ bætir Róbert við.
„Þetta eru 18 volta vélar og 12
volta vélar, en svo erum við líka
með snúruvélar. Úrvalið í rafhlöðudrifnum verkfærum er sífellt
að aukast og er hlutdeild þeirra
sífellt að aukast,“ útskýrir Jón Geir.
„Það er auðvitað handhægast
að þurfa ekki að vera með snúrurnar hangandi. Rafhlöðurnar eru
orðnar svo góðar í dag að það er
kannski ekki mikil þörf á snúru.
En það eru alltaf einhverjir sem
vilja frekar snúruvélar og þess
vegna bjóðum við upp á þær líka.“
Róbert segir að sífellt sé verið að
bæta við úrvalið af Bosch tækjum í
fagversluninni á Selhellu.
„Í nýrri fagverslun á Selhellu var
ákveðið að auka úrvalið verulega
á Bosch fyrir fagaðilann. Hér eru
nýjar hitamyndavélar og nýir
veggskannar, nýjar ryksugur og
háþrýstidælur. Hér er einfaldlega
allt úrvalið sem hefur ekki verið
pláss fyrir í öðrum búðum,“ segir
hann.
„Það er okkar hlutverk að vera
fyrstir með það nýjasta frá Bosch.
Fólk sem hefur áhuga á þessum
tækjum fylgist með því sem gerist
úti og vill geta keypt það nýjasta
hér,“ bætir Jón Geir við.
„Svo má nefna að við erum með
fleira til sölu hér en Bosch verkfærin. Við erum til dæmis söluaðili
Honda aflvéla, við erum með loftgæðatæki frá Master, handverkfæri
frá Hultafors og Stanley, vinnulyftur frá Sinoboom og Bravi, ásamt
jarðvinnuvélum frá Belle. Þannig
að það er ansi margt til hér.“
Hægt að stjórna með appi
Bosch er með ýmsar applausnir
fyrir verkfærin sín, en Jón Geir
segir það vekja mikinn áhuga hjá
viðskiptavinum.
„Núna getur maður tengst
vélunum með Bluetooth í gegnum
símann sinn og stjórnað þannig
ákveðnum aðgerðum. Þú getur
stjórnað hvernig tækin virka fyrir

Þeir Róbert Hnífsdal Halldórsson og Jón Geir Friðbjörnsson vilja koma Bosch tækjunum aftur á toppinn á Íslandi. 

Hægt er að
leigja vél til að
prófa áður en
hún er keypt.

Hér
er
einfaldlega
allt úrvalið
sem hefur
ekki verið
pláss fyrir í
öðrum
búðum.
Róbert Hnífsdal
Halldórsson

þig með stillingum í appinu. Eins
með mælitæki eins og fjarlægðarmæla, þá getur þú bara skotið á
vegg og talan kemur upp í símanum. Þannig getur þú haldið vel
utan um allt og gert þínar eigin
skýrslur í símanum,“ segir Jón Geir
og Róbert bætir við að ef fólk sækir
appið og skráir tækin sín inn í það
fái það aukna ábyrgð á tækin.
„Ef þú skráir tækin í appið þá
býður Bosch þriggja ára ábyrgð á
þeim tækjum sem þú kaupir, vél,
hleðslutæki og rafhlöðum,“ segir
Róbert.
„Það er einnig boðið upp á lausn
í Bosch-appinu til að halda utan
um verkfæri hjá þér. Segjum sem
svo að þú sért með fjóra bíla. Þú
getur útdeilt verkfærunum á þá
bíla og þá veistu alltaf hvar verkfærin eru. Þú þarft ekki að spyrja:
Hver er með stóru sögina? Þú ferð
bara inn í appið sem stjórnandi og
sérð þar að sögin er í bílnum hjá
honum Sigga. Svo ég komi með
dæmi.“
„Þetta er svona vöruhúsakerfi.
Þetta er nýlegt á Íslandi en hefur
verið í notkun í Evrópu í tvö
til þrjú ár og það er komin góð

reynsla á þetta. Þetta er sérstaklega
gott fyrir stór fyrirtæki sem eru
kannski með 100 manns eða fleiri í
vinnu. Í stórum fyrirtækjum getur
verið erfitt að halda utan um hvar
verkfærin eru, en þá kemur appið
að gagni,“ bætir Jón Geir við.
Verkstæði og leiga
Róbert segir að viðskiptavinir geti
komið í búðina og fengið að prófa
tækin áður en ákvörðun er tekin
um að kaupa þau.
„Ef þú ert ekki alveg viss þá er
hægt að fá að leigja vél í sólarhring
til að prófa hana. Svo er hægt að
taka stöðuna eftir það. Okkur
finnst mikilvægt að viðskiptavinir
geti fengið að kynnast tækjunum
áður en ákvörðun er tekin um
kaup. Það er mikil áhersla á
góða þjónustu hér á Selhellu, við
viljum að þetta verði svolítið eins
og heimili fyrir fagfólk. Þetta er
ekki eins og í mörgum öðrum
verslunum þar sem einstaklingar
og fagfólk vilja blandast svolítið
saman,“ segir Róbert.
„Fagfólk veit oft nákvæmlega
hvað það vill og það er dýrt að
senda starfsmann út í búð sem

þarf kannski að bíða lengi. Hingað
á fagfólk að geta komið og fengið
snögga og góða þjónustu.“
Jón Geir segir að einnig sé mikilvægt þegar viðskiptavinurinn
velur sér vöru að það sé þjónusta á
bak við hana.
„Við erum með mjög flott og vel
útbúið verkstæði hér þar sem við
gerum við tækin ef þau bila og eins
og Róbert kom inn á þá erum við
líka með tækjaleigu. Þess vegna
getur þú fengið sambærilega vél
í leigunni hjá okkur á meðan þú
bíður eftir að gert er við þína.“
Að lokum bætir Jón Geir við að í
fagversluninni sé fleira til sölu en
rafmagnsverkfæri.
„Við erum líka með ýmsar
stuðningsvörur fyrir fagfólk eins
og þéttiefni frá Sika og Soudal,
festingar og fleiri smávörur sem
fólk í framkvæmdum þarf. Svo
erum við með tvo timbursölumenn hjá okkur, sem sjá um að
gera tilboð og selja timbur sem er
svo bara keyrt á verkstað. Þannig
að við hlökkum til að taka á móti
fagfólki, bæði núverandi og nýjum
viðskiptavinum hér á Selhellunni.“ n

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Á Selhellu
er landsins
mesta úrval af
bláum Bosch
rafmagnsverkfærum.

74872186
BOSCH multisög GOP 18V-28

748741287
BOSCH hjólsög GKT 18V

748741945
BOSCH brothamar GBH 18V-36C

Verð: 92.995

Verð: 78.795

Verð: 209.995

Kraftmikil rafhlöðudrifin multisög með LED ljósi
til að sjá betur. Snap-In® kerfi til að skipta um
aukahluti á þremur sekúndum. 2 x 5.0 Ah rafhlöður, hleðslutæki og L-boxx taska. Hraðastillir
og kolalaus mótor.

Kolalaus rafhlöðuhjólsög með ProCORE 18V rafhlöðum sem skila sama afli og hjólsagir með snúru.
Hentar til að saga flest efni t.d tré, krossvið, plast
og ál. Sögin vegur aðeins 4.1kg. Þvermál gats á
sagarblaði er 20mm. Þvermál sagarblaðs er 140mm.
Breidd 209mm, lengd 374mm og hæð 234mm.

Fyrir bora og fleyga, 2 x 8Ah ProCore rafhlöður,
kolalaus mótor, aðeins 6,1kg með rafhlöðunni
og er því léttari en flestir SDS-max borhamrar,
hámarks höggþyngt 7J, LED ljós,
Hluti af BiTurbo verkfæralínu Bosch.
Einstaklega nettur brothamar en mjög öflugur,
einn sá vinsælasti hjá Bosch 2021.
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Handprjónuð flík jólagjöf ársins
elin@frettabladid.is

Svíar hafa tilkynnt hver sé jóla
gjöfin í ár. Þetta er þrítugasta og
fimmta árið sem valin er jólagjöf
ársins af HUI, sænsku iðnaðar
samtökunum. Fyrir valinu varð
heimaprjónuð flík. Gjöfin sýni
ástvinum umhyggju því hún
hlýjar viðtakandanum en að baki
gjöfinni liggur mikil vinna og
sköpun, að því er Emma Her

nell framkvæmdastjóri segir við
sænska ríkisfjölmiðilinn svt.se.
Iðnaðarsamtökin réttlæta jóla
gjöf ársins með því að benda á að
með hækkandi verði á raforku hafi
áhugi á handverki aukist mikið.
Prjón hefur fengið byr undir báða
vængi hjá yngra fólki og mikið er
um það fjallað á samfélagsmiðl
inum TikTok undir myllumerkinu
knittok. Þar er jafnframt talað um
stríðið í Úkraínu og þá óvissutíma

sem við lifum á. Það verða því
mjúkir pakkar í ár.
„Jólagjöfin í ár kemur í öllum
gerðum, stærðum og kostn
aðarstigum sem fangar breyttar
aðstæður í heiminum sem árið
2022 hefur einkennst af,“ segir
Emma. Hlýir sokkar eða peysa eru
úrvalsgjafir fyrir allan aldur.
Jólagjöfin var valin út frá þremur
forsendum þar sem að minnsta
kosti þarf að fylla upp í eitt atriði.

Handprjón hefur aukist mikið í Svíþjóð og er spáð að prjónuð flík verði
jólagjöfin í ár. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Jólagjöfin þarf að tákna þá tíma
sem við lifum á, vera nýjung eða
að áhugi á henni sé nývaknaður
og hún þarf að skapa mikið sölu
verðmæti, það er að hver eining
seljist mikið. Handprjón uppfyllir
öll þessi skilyrði, tengist óróa og
kulda sem einkennir heiminn í
dag, auknum áhuga á handverki og
sala á garni hefur aukist. Svíar tala
um orkukreppu og eins gott að geta
hlýjað sér í vönduðu handprjóni. n

Einstakar fígúrur
starri@frettabladid.is

Jólasveinar Sigurðar Petersen lífga
upp á umhverfið.

en það hefur minnkað seinni árin
enda á ég nú orðið nóg af verkfær
um. Ég mundi segja að eftirminni
legasta jólagjöfin sem ég hef fengið
sé standborvél sem hefur nýst mér
mjög vel síðustu árin.“
Hann á erfitt með að nefna ein
hverja eina óskajólagjöf í ár. „Ef ég
ætti að nefna eitthvað eitt mundi ég
kannski segja alvöru brennisett.“
Áhugasamir lesendur geta
skoða fígúrur Sigurðar á Facebook
(Gluggagallery) og Instagram
(gluggagallery). n

Hjarta heimilisins

Við hönnum innréttingar að þínum þörfum

2000 — 2022

Pálmi Gestsson kann vel við sig í smíðavinnunni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vill verkfæri í jólagjöf
gummih@frettabladid.is

Pálmi Gestsson er þjóðinni kunnur
fyrir leikarastörf sín í áratugi en
honum er fleira til lista lagt. Pálmi
hefur í mörg ár dundað sér við að
smíða og kann því hlutverki ansi
vel.
„Ég var í húsasmíðanámi en fór í
leiklistarnámið áður en ég kláraði
það. Ég snerti ekki smíðarnar lengi
en hef gert það í seinni tíð. Ég hélt
að ég myndi ekki fara út í þetta
aftur en það er ákveðin hvíld og
íhugun sem fylgir smíðavinnunni
og ég segi að handverk sé eitt það
göfugasta sem við eigum. Ég fór að
hafa gaman af þessari vinnu aftur
og er núna búinn að vera að vinna
uppi á heiði, nánar tiltekið á Hey
tjarnarheiði, sem er ekki langt frá
Hólmsheiði. Við keyptum hús með
hektara lands og skógi sem þurfti
að hressa upp á og ég er búinn að
vera svolítið að dunda mér í því. Ég
hef svolítið gaman af því að höggva
skóg eða eins og berserkirnir gerðu,
ryðja skriður og grjót, smíða og
gróðursetja,“ segir Pálmi og bætir
við:
„Mér telst til að ég sé búinn að
gera upp fimm hús eða íbúðir. Ég

Virka daga 10-17
Laugardaga 11-15

Fríform ehf.
Askalind 3,
201 Kópavogur.
562–1500
Friform.is.

Vínkælar

Ég er að koma mér
upp verkfærum
sem nægja mér en hver
veit nema að það bætist
eitthvað í safnið þegar ég
opna jólapakkana.
Pálmi Gestsson

gerði til að mynda upp húsið sem ég
fæddist í í Bolungarvík.
Spurður hvort hann sé vel búinn
tækjum og tólum í smíðavinunn
unni segir Pálmi: „Ég á nokkur verk
færi heima en á meira fyrir vestan.
Ég er að koma mér upp verkfærum
sem nægja mér en hver veit nema að
það bætist eitthvað í safnið þegar
ég opna jólapakkana. Verkfæri eru
helstu jólagjafirnar sem ég óska
mér ef einhver ætlar að gefa mér
jólagjöf,“ segir Pálmi, og hlær.
Pálmi hefur nóg fyrir stafni í
leiklistinni en það eru að nálgast
40 ár frá því hann varð fastráðinn
við Þjóðleikhúsið. „Ég var að klára
tökur í sjónvarpsseríunni Heima er
best, sem Tinna Hrafnsdóttir er að
gera, og það er alltaf nóg að gera í
þessum bransa.“ n

WFG 185 - St. (hxbxd)

WFG 155 - St. (hxbxd)

WFG 45 - Stærð (hxbxd) 820 x595 x573

1850x595 x596 mm (+2 - +10°C)

1550 x 595 x610 (+5 - +22°C)

(+5 - +10 /+10 - +18°C)
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Taktik 5692#

Sigurður Petersen hefur um nokk
urra ára skeið tálgað skúlptúra og
ýmsa karaktera úr tré en karakt
erarnir eru hver með sínu lagi og
engir tveir eins. „Ég starfaði sem
sjómaður mestalla starfsævi mína
en vann nokkur ár í landi áður en
ég fór á eftirlaun. Það var á þessum
síðustu árum á vinnumarkaði sem
ég fór að fikta við að tálga. Þetta
var ekki burðugt til að byrja með
en hefur skánað með árunum og er
nú orðið þannig að fólk vill eignast
það sem ég geri, mér til mikillar
ánægju.“
Fígúrur og verk Sigurðar er meðal
annars hægt að finna í hönnunar
versluninni Skúmaskoti við Skóla
vörðustíg í Reykjavík.
Frá því Sigurður hóf að tálga
hefur hann fengið margar gagn
legar jólagjafir tengdar þessu nýja
áhugamáli. „Ég fékk margar góðar
gjafir sérstaklega til að byrja með

