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Svartur föstudagur er góður dagur
til að versla en varast ber svik.

Varist svindlara
elin@frettabladid.

Svartur föstudagur nálgast en
hann er 25. nóvember. Margir
hugsa sér eflaust gott til glóðarinnar enda góð tilboð bæði í
verslunum og á netinu. Dagurinn
hentar líka svindlurum því þeir
eru duglegir að plata fólk á þessum
degi og möguleikar á svikum
aukast. Það er því rétt að fara mjög
varlega í viðskiptum þennan dag.
Fyrst og fremst þarf að athuga
hvort vefsíðan er örugglega verslun
sem er til. Flettu upp versluninni
og skoðaðu umsagnir viðskiptavina. Athugaðu hvort verslunin er
á samfélagsmiðlum. Margir fylgjendur og jákvæðar umsagnir segja
ýmislegt. Athugið einnig hvort
auðvelt sé að komast í samband
við netverslunina. Ef það reynist
ekki auðvelt er best að sniðganga
hana. Netverslanir eiga að gefa upp
heimilisfang, netfang og símanúmer.

K Y N N I NG A R B L A Ð

Hreinlætistæki sem spara
bæði tíma og peninga
Aflvélar ehf. eru sölu- og þjónustuaðili fyrir
I-Team sem býður upp á frábært úrval tækja
til að auðvelda fyrirtækjum dagleg þrif og til að
tryggja hreint og gott loft á vinnustaðnum. 2

Geta verið sannfærandi
Varist slæmt málfar og óeðlilega
mikla afslætti. Ef tilboðin eru of
góð til að vera sönn skal varast þau
nema þekkja vel verslunina. Falsaðar netverslanir eru oft reknar
með mikilli markaðssetningu á
samfélagsmiðlum í stuttan tíma.
Svindlarar geta verið mjög sannfærandi. Þeir eiga líka til að senda
tilboð í pósti þar sem boðið er
upp á að smella á tengil sem opnar
viðhengi. Forðast skal að opna
slíkan póst. Varkárni á netinu er
alltaf afar mikilvæg og sérstaklega
í kringum stóra tilboðsdaga. n
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Fæst í helstu apótekum - www.celsus.is

Ólafur Már Ólafsson er sölustjóri Aflvéla sem býður Íslendingum upp á frábær hreingerningartæki frá I-Team. 
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I-Team er leiðandi fyrirtæki þegar
kemur að hreinlæti en fyrirtækið
er með höfuðstöðvar í Eindhoven í
Hollandi. Fyrirtækið hefur síðustu
ár komið með hverja græjuna
á fætur annarri sem auðveldar
starfsfólki í ræstingargeiranum
vinnuna sína en á sama tíma spara
þær tíma og þar með peninga fyrir
fyrirtækin sem það starfar fyrir.
Aflvélar ehf. er sölu- og þjónustuaðili I-Team á Íslandi og að
sögn Ólafs Más Ólafssonar sölustjóra hafa tækin þeirra slegið
í gegn hér á landi. „I-Team hóf
starfsemi sína á því að selja eina
tegund af rykugu sem heitir i-vac 6.
Eftir það kom hin byltingarkennda
skúringarvél I-MOP XL á markað
og þá fór allt í gang hjá þeim. Í dag
er I-Team leiðandi fyrirtæki á sínu
sviði.“
Ótrúlega öflugar vélar
Í dag er I-Team með þrjár stærðir
af I-MOP vélum en það eru Lite,
XL og XXL. „Þetta eru vélar sem
búnar eru til fyrir mikla notkun og
þó þær líti út fyrir að vera hvítar,
flottar og viðkvæmar þá eru þær
einnig sterkar og ótrúlega öflugar
segir,“ segir Ólafur Már. „Þetta eru
vélar sem flest hreingerningafyrirtækin eru með í notkun enda
væri annað vitleysa því þær eru að
spara svo mikinn tíma við vinnu.
Svo skúrar I-MOP líka miklu betur
en að handmoppa. Ég get nefnt
einfalt dæmi. Ef þú ert í klukkutíma að skúra með moppu, þá ertu
í 15 mínútur með I-MOP XL, svo
einfalt er það,“ segir Ólafur Már.
Frábær viðbót
I-MOP XL er vinsælasta vélin að
sögn Ólafs Más en hana er hægt
að fá í nokkrum útgáfum. „Í Progerðinni er einnig hægt að fylgjast
með því hvar vélin er, svæðin sem
hún hefur þrifið og hversu mikið
hún er í notkun. Þessi nýja tækni
sem er að koma í tækjabúnaði hjá
I-Team heitir I-Link og er algerlega
frábær viðbót hjá þessu öfluga
fyrirtæki.“
I-MOP Lite hentar síðan fyrir
minni fyrirtæki sem eru allt að 700
m2 að stærð og þurfa að þrífa daglega. Fullkomin fyrir minni verslanir til dæmis á Laugaveginum, í
Smáralind eða í Kringlunni.
Ryksugar þegar enginn er við
I-Drive skúringarbíllinn var að
koma til landsins og það sniðuga
við hann er að það er ein I-MOP
Lite aftan á honum segir Ólafur
Már. „Þá er hægt að stoppa bílinn
og þrífa minni svæði með litlu
vélinni sem bíllinn kemst ekki til.

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.

Aflvélar er sölu- og þjónustuaðili I-Team sem er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði.
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I-Air bætir
loftgæðin
sem skipta alla
máli.

Rótgróið fjölskyldufyrirtæki
Aflvélar eru fjölskyldufyrirtæki
sem var stofnað árið 1930. Fyrirtækið hefur þrjár starfstöðvar, í
Garðabæ, á Selfossi og söluskrifstofu á Akureyri.
Aflvélar hafa sérhæft sig í
hreinsun af öllum gerðum,
innan- og utandyra, bæði í
tengslum við óhreinindi og
snjó. Fyrir tveimur árum var
bætt við landbúnaðarsviði sem
selur meðal annars dráttarvélar
frá Valtra ásamt fjölmörgum
tækjum fyrir landbúnað.
Þennan bíl er einnig hægt að fá
algerlega sjálfkeyrandi og heitir
bíllinn þá Co-Botic 65.“
Co-Botic 1700 ryksuguvélmenni
er frábær lausn fyrir fyrirtæki sem
vilja láta ryksuga þegar enginn er
í vinnu. „Ryksuguvélmennið fer á
stöðina sína þegar það er búið. Auk
þess er hægt að fá sérstaka stöð
sem ryksugar upp úr vélmenninu
á meðan það er í hleðslu.
Sérstakt app er í boði
til að sjá hvernig
það stendur sig.“
Hreint og gott loft
I-Team framleiðir
meira en ryksugur
og gólfþvottavélar og bjóða Aflvélar
meðal annars upp öflug

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

Slagorð fyrirtækisins er „Aflvélar - fyrir hreint land“ og lýsir
það bæði vörum fyrirtækisins
ásamt stefnu þess í umhverfismálum. Flestir bílar fyrirtækisins
eru rafmagnsbílar.
Í sumar var opnaður nýr og
veglegur sýningarsalur á Selfossi
að Gagnheiði 35 þar sem einnig
er unnt að sýna stærri tækin.
Fyrirtækið hefur fengið viðurkenningu sem „Framúrskarandi
fyrirtæki“ hjá Creditinfo undanfarin ár.

Þetta eru vélar sem
flest hreingerningafyrirtækin eru með í
notkun enda væri annað
vitleysa því þær eru að
spara svo mikinn tíma
við vinnu.
Ólafur Már Ólafsson

Co-Botic
1700
ryksuguvélmenni.

innandyra geta valdið
ofnæmisviðbrögðum,
astmaköstum og veirusmiti. Þökk sé I-Sense þá
er hægt að vita hvenær þörf
er að bæta gæði innandyra. Oft eru
það lítil mælanleg skref sem hægt
er að taka til að bæta loftgæðin.“
Ólafur Már segir að í raun sé
svo mikið í boði hjá I-Team í dag
að erfitt sé að fara yfir það í fljótu
bragði. „Við erum alltaf til taks
við að ráðleggja viðskiptavinum
okkar þá möguleika sem fyrir
hendi eru hverju sinni og hvetjum
við þá til að hafa samband við
okkur í síma 480-0000 eða að
heimsækja www.aflvelar.is og
www.i-teamglobal.com.“ n

I-Sense mælir loftgæðin.

tæki frá þeim sem tryggja hreint
og gott loft. „I-Air er tæki sem
tryggir hreint og gott loft fyrir
svæði allt að 500 m2 að
stærð. Sérstök tækni
eyðir örverum og vírusum með hlutleysishlutfalli ≥ 99,9999%
og ≥95-97% fyrir
örverur.“
I-Sense er svo nýtt
loftgreiningartæki
frá I-Team. „Það er
ekki bara nóg að
selja búnað til að
þrífa, heldur þarf
einnig að vera hægt að
greina gæði þrifanna.
Gæði loftsins innanhúss hafa
bein áhrif á alla sem nota eða
heimsækja rýmið. Léleg loftgæði
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Með
I-Drive næst
betri þrif fyrir
stærri svæði.
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