BYGGFAG

Spar penger og energi
med nye vinduer

50%
På vindu ved
bestilling i kampanjeperioden

NYHETER!

179,-

Pr. plate på
Walls2Paint i kam
panjeperioden

Byggfag tegneseriestripe s. 16
3 på Byggfag s. 3
Det lille ekstra med Britt Ingunn s. 6

469,Pr. m2 på parkett
fra Saga i kampanjeperioden

KAMPANJE

Kampanjetilbud!

Design: Byggfag in-house

Sett farge på tilværelsen

Maling og tilbehør
finner du hos oss

599,Oljedekkbeis Værbestandig, slitesterk, impreg
nerende oljedekkbeis med høy glans for utven
dig bruk.
9 ltr. # 47420323

KVALITETSMALING TIL GODE PRISER
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599,Oljebeis Impregnerende og værbestandig.
Effektiv mot svertesopp. Gir treverket et naturlig
vakkert utseende.
9 ltr. # 40799488

999,Maximal Værbestandig, dekkende, og vann
tynnbar trebeskyttelse. Ekstra lange vedlike
holdsintervaller.
9 ltr. # 40832578

1099,Supermax Moderne hybridmaling som gir
max beskyttelse mot tøft, nordisk klima. 15 års
vedlikeholdsintervall.
9 ltr. # 46165166

899,-

249,-

Pliolite murmaling Diffusjonsåpen og vannav
visende murmaling basert på ny hydro pliolite
teknologi for utendørs bruk.
9 ltr. # 43762880

Terrassebeis Vanntynnet. Gir en matt, elegant
overflate med hardfør finish. Kan blandes i
mange farger. Ett strøk er nok! 2,7 ltr. # 40833907

3 på Byggfag:

Nye vinduer?

Spar energi og
penger med nye
vinduer

50%

Ved bestilling i
kampanjeperioden

Hva er et must
for deg under
oppussing?

Kristian Stormyr
Kunde
En god drill er tingen å ha når man
skal fikse og pusse opp litt hjemme.

Carmen Schulz
Kunde
Det var ikke lett å finne én ting, men
jeg er veldig fornøyd med at jeg får
alt jeg trenger her! Og mangler jeg
en ting mens vi holder på, er det så
greit å få tak i med en gang. Alt fra
gipsplater, skruer eller maling.

Britt Ingunn Midtbø
Kunderådgiver

Hvilke behov har du? Et vindu er så mye mer enn bare et vindu. Din Byggfag-forhandler
forteller og hjelper deg gjerne ved valg av vinduer!

En ordentlig god pensel er veldig
viktig for resultatet. Har nylig malt
panel, og Gjøco har en maling for tre
og interiør, Fashion 05. Den er bare
helt nydelig! Endelig en litt matt
maling til treverk også.

3 PÅ BYGGFAG

Nye vinduer er en stor investering. Derfor bør du velge et kvalitetsprodukt som både er
funksjonelt og flott, og som fortsetter å holde seg slik i tiden som kommer.
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En genial veggplate for deg som
ikke er så glad i å sparkle og pusse

Walls2Paint
- til både nybygg
og renovering
-

179,Pr. plate

Platene leveres ferdig tapetsert
Unik låseprofil
Ingen sparkling - du unngår pussestøv
Plateskjøten skal limes med èn fyldig limstreng
Veggplatene har god skrufasthet
Leveres i lengdene 2,39 m, 2,60 m, 2,80 m og 3 m.
Standard bredde 60 cm. 12 mm tykkelse.

Huntonit

Kostemalte
veggplater

Huntonit

119,Pr. m2

Ferdigmalt panelbord
til vegg og tak

159,pr. m2

VEGGPLATER OG PANEL
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Huntonit Skygge Hvit og Frost. Anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. Størrelse 11 x 620 x 2390 mm. Hvit # 42750445. Frost
# 42750555

Huntonit Panelbord Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Kan brukes både stående og liggende. Størrelse 11 x 142 x 2420
mm. 
# 49511401

Baderomsplater fra Fibo

Stilige, moderne,
praktiske og lettmonterte
baderomsplater

369,pr. m2

BADEROMSPANELER

Spar tid ved å velge Fibo i stedet for fliser. I henhold til beregninger
fra Unikus 2014 går monteringen av Fibo fem ganger raskere enn å
legge fliser. Du sparer mest tid under grunnarbeidet ettersom Fibo
monteres direkte på stenderverk. Fibo-panelene går fra gulv til tak,
er både enkle og raske å montere og naturligvis våtromsgodkjente.

Fra:
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Tekst: Mai Eckhoff Morseth / Foto: Britt Ingunn Midtbø

brittmidtb

Det lille
ekstra
For Britt Ingunn Midtbø står kjærligheten
til interiør i høysetet, enten hun hjelper
kunder i butikken eller deler inspirasjon
på sin egen Instagramkonto.

Både internt og eksternt er hun kjent som
dama som alltid yter det lille ekstra. Britt
Ingunn er et uhelbredelig ja-menneske,
erkjenner hun. Men det er også tydelig
at overskuddet stammer fra en oppriktig
kjærlighet til det hun gjør.
Hos Røberg Byggmarked i Midsund er de
bare tre ansatte, så her må man trå til overalt. Britt Ingunn fungerer i de fleste funksjoner. Dagen kan bestå i alt fra regnskap
og butikkarbeid til møter med kunder. Der
hjelper hun ofte og gjerne til med både
kjøkken og fargevalg.

«Jeg er i grunnen
litt overalt i bedriften.
Men jeg kjører ikke
truck»
Da hun begynte å jobbe hos Byggfag i
2017, var arbeidsoppgaven først og fremst
regnskap. Det viste seg imidlertid at hennes
evner også egnet seg i andre funksjoner i
bedriften.
– Det ble ganske raskt til en større stilling
mer rettet mot interiør, sier hun. Hun stortrives når hun får være med en kunde og
gi råd og veiledning til oppussing eller
nybygg. En dag blir sjelden akkurat slik hun
har planlagt. Heldigvis.

FAKTA

DET LILLE EKSTRA
00
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Hvem:

Britt Ingunn Midtbø

Hva:

Kunderådgiver, regnskapsfører og «alt mulig-kvinne» hos Byggfag Røberg Byggmarked AS

Familie:

Gift med Ronny Sandnes, mamma til Mille Maria og Simon

Bosted:

Midsund, Møre og Romsdal

– I løpet av en dag er det mange innom
butikken, både de faste lokale snekkerne
og andre kunder. Vi har så mange flinke
kunder her som setter pris på at vi er her.
Det er kjekt, det! Hva hadde vi vært uten
dem? Jeg blir varm om hjertet når en kunde
er fornøyd med valgene sine, som vi gjerne
har kommet frem til sammen. Det er jo ofte
en prosess for kunden, og løsningene skal
være både funksjonelle og fine å se på. +

TIPS! Et gammelt bord kan bli nytt og tøft med noen malingsstrøk!

DET LILLE EKSTRA

Veggene er helt hvite i Britt Ingunns spisestue. Hun er glad i kontrasten
mellom svart og hvitt, men det lyse eikegulvet gir varme til rommet.
For et mer eksklusivt preg har hun gått for bredere lister enn standard.
Gulvet er parketten Coconut eik fra Saga. Listverket er fra Rindalslist.
Vinduene er fra Natre. Alt forhandles av Byggfag.

00
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5 KJAPPE

+ LIVING THE BRAND Siden 2017 er
butikken også bygget på og endret. Britt
Ingunn var en selvsagt del av prosessen.
– Det var utrolig kjekt å få tillit til å være
med og påvirke hvordan det ferdige resultatet skulle bli, sier den engasjerte midsundingen.
At hjertet banker for interiør er også tydelig
på Britt Ingunns Instagramkonto,
@brittmidtb, der hun deler interiørinspirasjon fra sitt hvite hus ved havet, kjærlig
innredet med referanser til nordisk minimalisme, og med en tydelig forkjærlighet
for svarthvite kontraster. Her får trofaste
følgere et innblikk i Britt Ingunns mange
estetiske prosjekter, som ikke stopper ved
lekker innredning. Her deles også bilder

DET LILLE EKSTRA
00
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JEG TRIVES BEST når jeg får hjelpe kundene våre. DRØMMEOPPDRAGET er å få bistå
en kunde fra A til Å, med alt fra skisser og materialvalg til kjøkken og farger, og så få se det
hele når det er ferdig. Det er stas! MITT LOKALMILJØ, Midsund, har de fineste fjellene
og alltid sjøen i nærheten. Jeg gleder meg til sommeren, når alt virkelig kommer til sin
rett! MITT FAVORITT BYGGFAG-PRODUKT må være gulvene våre. Vi har så mange fine
parkettgulv! EN PERFEKT FRIDAG for meg er når jeg får kose meg med å flytte litt rundt
på ting hjemme og kanskje ta noen nye Insta-bilder – eller rett og slett bare kose meg med
et strikkeprosjekt.

av hjemmelagde trefjøler og strikkede
oppvaskkluter.
– Jeg startet Instagram-kontoen i 2013,
men det var ikke før i 2016 at jeg begynte
å legge ut litt interiørbilder. Det er jo bare
en hobby jeg har, og jeg er nok ikke den
mest aktive, men jeg synes det er kjekt å
kunne inspirere andre, og ikke minst, bli
inspirert selv, sier Britt Ingunn, og legger til
at hun blir oppriktig glad når hun får hyggelige tilbakemeldinger fra følgerne sine.
HJERTE FOR INNREDNING Interessen
for innredning har nok alltid vært der, sier
Britt Ingunn, og ungdomsrommet hennes
ble malt om både en og to ganger. Da hun
og familien bygget sitt første hus, fikk hun
for alvor prøve evnene sine.

– Det var en enorm mengde valg og mye
styr og stell. Likevel ville jeg uten å nøle
gjort det igjen!
Nå er hun og familien snart i mål med
å renovere huset de tok over etter Britt
Ingunns besteforeldre. Det er stas å blande
det gamle med det nye, synes hun.
– Det viktige for meg er å skape et miljø min
familie trives i. Heldigvis er vi forskjellige
når det kommer til fargevalg og stiler. Det
er nok derfor det oppleves så meningsfullt
for meg å jobbe med interiør for kunder
også. Ingen er helt like, men alle ønsker å
ha det trivelig rundt seg. Det tenker jeg er
viktig. Man må definitivt ikke være noen
trendslave for å ha det fint!

Britt Ingunn er så heldig å ha en stor gang, der det ble plass til en lettvegg som deler rommet i to:
herlig loungestemning på forsiden, mens det bak har blitt plass sko og yttertøy.

Også på badet spilles det på svarthvite kontraster. Takvinduene er fra Velux.

TIPS! Hos Byggfag får du eksperthjelp til å skreddersy din egen garderobe!

TIPS! Bruk speil til å forsterke romfølelsen. Her
spiller de to høye speilene på lag med rommet,
som har ekstra stor takhøyde.

brittmidtb

Også på gjesterommet ønsket Britt Ingunn seg
lyse vegger, men her gikk hun for en varmere
nyanse, NCS S2005-Y20R. De lyse eikegulvene gir
rommet ekstra varme. Listverket er fra Rindalslist.
Vinduene er fra Velux og panelet er fra Moelven.
Alt forhandles av Byggfag.
TIPS! Veggfargen gjør mye for stemningen i et
rom. I rom man skal sove i er det behagelig med
en beroligende fargenyanse.
Huset var opprinnelig et klassisk femtitallshus,
men er modernisert med blant annet et overbygget inngangsparti som gir fasaden et mer herskapelig preg. Belegningssteinen er fra Aas Betong/
Byggfag. Alt materiale til rekkverk og hus er fra
Røberg Byggmarked AS.
TIPS! Bruk belegningsstein til å lage små gangveier på tomta og ramme inn i soner.

3 OM BRITT INGUNN
«Britt Ingunn er veldig populær hos
kundene, og de kommer ofte inn og spør
etter henne. Det skjønner jeg godt!»
Arnt Håvard Tangen / Daglig leder

«Hun er sprudlende, løsningsorientert
og hjelpsom, og tar ting på sparket. Man
får lyst til å handle der.» Anita Høgset / Kunde

Jostein Strand / Adm. direktør

DET LILLE EKSTRA

«Britt Ingunn er en kollega som har
gjort seg bemerka i Byggfag-kjeden.»

00
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469,Pr. m2

Flotte og eksklusive
parkettgulv

Elegant Oak Pearl

# 53410352

Rette underlag
med selvutjevnende
avrettingsmasse
Heydi Basic+Plus.
Fiberarmert, sementbasert,
selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.
Den er støvredusert.

589,-

179,-

469,-

Pr. m2

Pr. m2

20 kg # 45223825

Hardwood Ona
# 57397086

Heydi Best Flyt.
Hurtigherdende, sementbasert, selvutjevnende
avrettingsmasse til innendørs bruk. Kan legges i
tykkelser fra 0-15 mm.

259,ELEGANTE OG TRENDYE GULV
10

Vinylgulv

Heydi Rett på Gulvet
Normal. Fiberarmert,
sementbasert, avrettings
masse til innendørs bruk
i tykkelser 5 til 50 mm.
Også til innstøping av
elektriske varmekabler og
rør til vannbåren varme.

er holdbare, slitesterke og stilige.
Her kan du leke, søle og gå inn med
sko uten å bekymre deg for riper
eller hakk.

20 kg # 53423822

# 53410378

SAGA Elegant parkett er ett vakkert 1-stavs gulv med tidsriktige innfarginger og en lett
børstet overflate. Parketten er tilpasset vårt strenge nordiske klima. Dette er et gulv du kan
glede deg over i mange år fremover.

20 kg # 43195774

189,-

Elegant Coconut

269,Pr. m2

Oak Antique
# 56565645

269,Pr. m2

Slitesterke og stilige
laminatgulv

Highland Oak Silver
# 55063975

269,-

219,-

Pr. m2

Mountain Oak Beige
# 55355194

179,-

Pr. m2

Pr. m2

Capitol Oak Light

Room Max Grey Shell

# 56774041

# 56573493

Mammut laminatgulv er holdbare, slitesterke og stilige. Her kan du leke, søle og gå inn
med sko uten å bekymre deg for riper eller hakk. Det perfekte gulv for en småbarnsfamilie,
hvor aktivitetsnivået er høyt og det er mye som skal utforskes.

Room Max Et stilfullt høydepunkt i rommet.
Karakteristisk lang og bred dimensjon gir
gulvet interiøret et raffinert og solid uttrykk.

Robust Tynn avretting - inne 0-30
mm Slitesterk overflate som kan benyttes som ferdig gulv.

169,-

20 kg # 52888693

Robust Avretting
- inne 5-60 mm
Benyttes også til inn
støping av elektriske
varmekabler og rør
til vannbåren varme.

Robust Avretting
- inne 10-90 mm
Benyttes også til inn
støping av elektriske
varmekabler og rør til
vannbåren varme.

20 kg # 52888704

20 kg # 52888712

159,-

159,-

Robust Hurtigstøp Krympfri støp
spesielt utviklet for gulv i våtrom,
med eller uten varme.

119,-

20 kg # 55163265

ELEGANTE OG TRENDYE GULV

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk
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Trivelige uterom for store
og små

8490,-

Lekestue Sofie Stor lekestue leveres med
gulv og taktro. Enkel å bygge opp. Ter
rasse er inkludert. 1 vindu på siden. Mål:
180 x 180 cm. 
# 51653212
Uttrekkbar skjermvegg Mørk grå ut
trekkbar skjermvegg 1,6 x 3 m. Monteres
direkte på vegg eller på egen stolpe, som
er tilleggsutstyr. 
# 46530540
Reine er en populær levegg med sine
vertikale spiler. Passer fint å kombinere
med terrasserekkverk i vinyl som også har
vertikale spiler. 

# 55277626

Redskapsbod Skedsmo Praktisk redskaps
bod på 180 x 235 cm. Dobbeldør i front for
enkel tilgang. 
# 56662283
Rekkverkselement Classic hvit Ferdig
hvitmalt rekkverk til terrasse og veranda.
Mål på rekkverk: B115 x H 890 mm. 43x43
mm. 
# 47371304

Lettbygd
utetrapp
1349,-

Ferdig produserte trappevanger fra 2 trinn opp til 7 trinn.
Ideelt produkt for hjemmesnekkeren til huset og hytten.
TRIVELIGE UTEROM FOR STORE OG SMÅ
12

10990,-

1490,-

649,-

Hagen din blir mer spennende med flere mindre rom
til ulik bruk. Det er et effektivt virkemiddel for å gjøre
uteplassen til et lunt og trivelig oppholdssted, og vil gi en
følelse av å ha flere rom å bevege seg i. Med mur kan du
svært effektiv utligne nivåene i skrått terreng, eller forme
tomten for maksimal utnyttelse av areal.

Effektiv vask
utendørs

3990,-,Master P60 XL

4990,-,Master P80 XL

AVA Master er en unik høytrykksspyler. AVA
har økt effektiviteten ved å fjerne flaske
halser og forsterke typiske svakheter ved
tradisjonelle høytrykksspylere. Resultatet
er en høytrykkspyler som har tatt markedet
med storm, vunnet tester og mottatt flere
designpriser.

1990,- 
GO P40 XL

2190,-

GO P50 XL

AVA GO er en serie med ultra-kompakte og
lette høytrykkspylere. Perfekt for deg som
bare har en terrasse og en bil å rengjøre og
som ønsker at spyleren skal ta opp minst
mulig lagringsplass. Lett å bære med seg
rundt, og fin å ha med seg i bilen.

Kraftvask
4 ltr

Husvask
4 ltr

Terrasserens
4 ltr

TRIVELIGE OG PRAKTISKE UTEROM

199,-,- 199,-,- 199,-,-
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Byggfagpris

Byggfagpris

7990,Lillehammer Pris gjelder std. str. og farge hvit.

7990,Hovdeby Pris gjelder std. str. og farge hvit.

5990,Odda Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Lillehammer og Hovdeby er funksjonelle ytterdører av høy kvalitet. Med hele fire strøk
maling på utsatte steder, er dørene behandlet for å tåle vårt nordiske klima.

Praktiske
og plass
besparende
skyvedører

DØRER FOR ETHVERT HJEM
14

Retro Pulverlakkert
stål 2 m.

Dørbredde 1000 mm.
Leveres umontert.
Enkel å montere for
både hjemmefiksere
og profesjonelle. Leveres inkludert håndtak.
Beregnet for skyvedørs
beslagene Retro, Style
og Compact.

# 53305484

1249,-

Retro Sortlakkert
stål 2 m.
# 57127306

Skyvedør
Cube
# 57127352

3190,-

Skyvedør
Square
# 57127378


3190,-

Skyvedør
Easy
# 57127416

2690,-

1249,-

Compact Sortlakkert
alu. 2 m.
# 57127325

1449,-

Isola Powertekk stålplatetak

Nytt tak? Det er enklere
enn du kanskje tror!

239,Pr. m2

Isola Powertekk stålplatetak kombinerer stor styrke med lav
vekt. Dette gir unike fordeler på taket. Takpannens form, sam
men med overdekning av steingranulat eller pulverlakkert, gir
et utseende som takstein. Powertekk er like godt egnet til ny
bygg som til rehabilitering av gamle tak.

Isola Takshingel - testvinner!

Takshingel passer til
både hus og hytte

139,Pr. m2

En takshingelserie som dekker de fleste behov. 20 års garanti
og en forventet levetid på enda mer. Velg mellom en rekke farg
er og mønstre. Trygg og vakker norskprodusert takshingel som
du kan stole på og som både er rask og enkel å legge.

DEN RASKE VEIEN TIL NYTT TAK

TETTE TAK MED ISOLA

10
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349,-

Målebånd 5,5 m Stålbånd med
dobbel nylonbelegg. # 57213917

199,-

Snekkerhammer Luna LST 16 OZ.
# 56036381

129,-

Borsett Spiralborsett HSS med
19 deler. # 41489279

199,-

Vater Hobby Luna vater LE 60.
# 57286486

129,-

Merkepenn Pica Dry Graphit 2B.
# 42867160

379,-

Vater Proff Luna vater CLP 60.
# 57286524

Brytebladkniv L18-Comb Zink.
Hull for verktøysikring # 56036237

159,-

Snekkervinkel ABS 250 Luna.
# 57286626

99,-

Bitsklips 20 deler bitssett med
smidig karabinkrok. # 57289657

159,-

149,-

Presenning Grunda lettvekt grønn
120 gr 3,6 x 5,4 m. # 44781902

12,-

Tømmermannsblyant
# 56035783

649,-

Brekkjern Luna brekkjern 625P.
# 56036025

Illustratør: Heidrun Klevan
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Tilbudene gjelder uke 18 og 19, 2021 eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan pga fraktforhold, lokal byggeskikk, lagerkapasitet m.m. avvike fra dm. Tilbudene er netto hentepris
og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil.

