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Fin tid for
å skifte tak,
vinduer og
dører!

50%
På vindu ved
bestilling i kampanjeperioden

469,Nytt hus uten å flytte? s. 4

Pr. m2 på parkett
fra Saga i kampanjeperioden

Derfor er inngangsdøren viktig s. 5
Slipp lyset inn! s. 8
Taket – husets femte fasade s. 10
NYHET - Robust Mikrosement s. 16

NYHET!
Robust
Mikrosement

KAMPANJE

SENSOMMER

1490,-

Arctic Vanntynnet oljemaling med unik
teknologi gjør malingen farge- og glansstabil
over lang tid i et tøft klima. 9 ltr. Base C # 55549245

569,-

Dør & vindu Dekkende emulsjonsmaling til
utendørs bruk. Godt egnet til høvlet treverk. 
 2,7 ltr. Base Hvit # 48724283

-

MALING OG TILBEHØR
2

Oljedekkbeis Værbestandig, slitesterk,
impregnerende oljedekkbeis med høy glans
for utvendig bruk. 
9 ltr. # 47420323

1099,-

Maximal Værbestandig, dekkende, og
vanntynnbar trebeskyttelse. Ekstra lange
vedlikeholdsintervaller.  9 ltr. Base hvit # 40832578

259,-

Terrassebeis Vanntynnet. Matt, elegant overflate med hardfør finish. Kan blandes i mange
farger. Ett strøk er nok! 2,7 ltr. Base A # 50956534

629,-

Oljebeis Impregnerende og værbestandig.
Effektiv mot svertesopp. Gir treverket et na
turlig vakkert utseende.  9 ltr. Base hvit # 40799488

1199,-

Supermax Moderne hybridmaling som gir
max beskyttelse mot tøft, nordisk klima. 15
års vedlikeholdsintervall.  9 ltr. Base hvit # 46165026

289,-

Terrassebeis Vanntynnet. Matt, elegant overflate med hardfør finish. Kan blandes i mange
farger. Ett strøk er nok! 2,7 ltr. Base C # 40835316

159,-

199,-

Pensel Flat Ultimate Inne 70 mm. Jordans
beste - for topp resultat. Flat pensel som gir
en suveren finish uten striper. 

Pensel Flat Ultimate Inne 100 mm. Jordans
beste - for topp resultat. Flat pensel som gir
en suveren finish uten striper. 

Design: Byggfag in-house. Tekst: Mai Eckhoff Morseth

Det er enda
tid for maling
eller beis!

629,-

3 på Byggfag:

Store eller små
byggeprosjekter
i sommer?

Effektiv vask
utendørs

Jostein Strand
Adm. direktør / CEO Byggfag

Det kan være tungt å vaske i lengden, spesielt når utstyret ikke er riktig tilpasset. Ergonomiske håndtak, størrelser og vinkler er viktige prioriteringer hos AVA for at alle
skal få en behagelig vaskeopplevelse.

3990,-,-

I sommer skal jeg skifte vinduer, innrede utebod. Så har jeg et håp om
å få til å starte på et mindre byggeprosjekt.

Aina Pauline Torvik
Daglig leder Byggfag Arkitekter
Arkitekt / Byggingeniør

Master P60 XL

4990,-,-

1990,- 

Master P80 XL

GO P40 XL

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

2190,-

GO P50 XL

I sommer blir det vedlikehold på
naustet og rydding av mer skog på hyttetomta mi. Skal også jobbe videre med
tegning av min egen ByggfagHYTTE.

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.

Kristoffer Nonstad
Markedskoordinator / Marketing

Kraftvask
4 ltr

Husvask
4 ltr

Terrasserens
4 ltr

3 PÅ BYGGFAG

199,-,- 199,-,- 199,-,-

I sommer vil jeg prioritere å ferdigstille huset som jeg holder på å
bygge. Det blir hovedfokus innvendig, da på sparkling, maling
og gulvlegging.
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Tekst: Mai Eckhoff Morseth. Foto: Skaler Arkitekter.

Nytt hus
uten å flytte

FØR

Trenger fasaden et ansiktsløft? Å skifte tak,
vinduer og dører kan øke verdien på boligen
din, og faktisk spare deg for utgifter!

ETTER

NYTT HUS UTEN Å FLYTTE
4

Fortsatt er det heldigvis mange herlige
utedager igjen før vinteren kommer. Hva
med å bruke noen av dem på å gi huset et
kjærlig løft? Ved å skifte ut slitte vinduer og
dører, eller bytte tak, kan du få nytt hus –
uten å flytte.
Det er enklere enn du kanskje tror å sette
inn dører og vinduer selv. Gode og isol-

erende vinduer og dører kan spare deg
for energilekkasjer og minske strømkostnadene dine. Det er med andre ord en god
investering, også økonomisk. Og visste du
at et nytt tak har mye å si for verdien om du
skal selge huset ditt? Målinger viser faktisk
at du får mer igjen for å skifte tak enn for å
pusse opp bad eller kjøkken! På tide å ta et
kritisk blikk på fasaden?

SENSOMMERPROSJEKT
5 smarte sensommerprosjekter
som også øker verdien på
eiendommen din:
1. Bytte tak
2. Sette inn nye vinduer og dører
3. Bytte kledning
4. Male utvendig
5. Legge ny terrasse eller platting

VELKOMMEN INN!
Derfor er inngangsdøren viktig

En god dør bør komplettere husets arkitektur, i tillegg til, selvsagt, å beskytte hjemmet
ditt. Understrek husets særpreg ved å velge
en dør som passer husets byggestil – eller

skap kontrast med en spesialfarge som gir
særpreg og personlighet. Selv om hvitmalte
dører fremdeles er det vanligste, vil en ny
dør i en fin farge kanskje kunne gi fasaden
din det lille ekstra?
Om du har plass vil doble dører tilføre
huset et herskapelig og eksklusivt preg.
Dører med glass vil gi bedre lysinnslipp og
øke romfølelsen i gangen. Dersom du bor
i et område med mye trafikk, kan en ekstra

lydisolert dør være et godt valg.
Er du i tvil om hvilken dørtype som best
kler ditt hus, kan du rådføre deg med en
arkitekt. Nye dører er godt isolert, og å
bytte ut en eldre dør vil redusere varmetapet i boligen din og spare deg for strømutgifter. Alle nye dører kommer med monterinsanvisning. Det er ganske enkelt å bytte,
og de fleste klarer dette selv uten å bruke
håndverker.

VELKOMMEN INN!

Inngangsdøra er det første du møter når du
kommer hjem, og førsteinntrykket gjester
får av hjemmet ditt. En vakker dør kan gjøre
mye for fasaden på huset ditt. Sammen
med et hyggelig inngangsparti vil den
fungere som et smykke.
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Praktiske
og plass
besparende
skyvedører
Forny hjemme, enkelt
og med stor valgfrihet.
Skyvedører er en fin
innredningsdetalj som
tilfører både funksjon
og personlig stil i et
rom.

Dør COUNTRY, her beiset. Skyvedørs
beslag RETRO rustfritt toppmontert.
Frontmontert håndtak INDUSTRY rustfritt.

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

Retro Pulverlakkert
stål 2 m.
# 53305484

1249,-

Retro Sortlakkert
stål 2 m.
# 57127306

PRAKTISKE SKYVEDØRER
6

Skyvedør
Cube
# 57127352

3190,-

Skyvedør
Square
# 57127378


3190,-

Skyvedør
Easy
# 57127416

2690,-

1249,-

Compact Sortlakkert
alu. 2 m.
# 57127325

1449,-

Ytterdører

Vakre og
solide dører
for norske
værforhold

Byggfagpris

7990,-

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

Byggfagpris

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.

YTTERDØRER

Lillehammer Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Byggfagpris
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- visste du at gode vinduer med
trerammer kan holde i opp til 200
år, om de vedlikeholdes riktig?

Slipp lyset inn

SLIPP LYSET INN
8

SLIK VELGER DU RIKTIG VINDU
Vinduene er en viktig del av husets fasade
og kan endre huset ditt både innen- og
utenfra. Det finnes et enormt utvalg på
markedet, og stor variasjon i stil, størrelse
og formater. Hvilke vinduer du bør velge,
avhenger selvsagt av smak, men også av
boligens arkitektur. Det er naturlig å tenke
at vinduet bør harmonere med husfasaden,
men tenk også gjennom hva slags behov
for lys og utsikt du har.

fremstår som mer moderne. Er det et
ønske, kan du vurdere å øke størrelsen på
vinduene. Husk da at store vinduer også
gjerne begrenser møbleringsmulighetene
innendørs.

De fleste moderne hus har store vindusflater. Godt med utsikt og naturlig lys er viktige
verdier for mange, og store vindusflater
og skyvedører i glass som visker ut skillet
mellom ute og inne vil gjøre at boligens

Noen lar være å bytte ut gamle vinduer for
å spare penger. Da tenker man kanskje ikke
på at vinduene kan stå for opp til 40% av
varmetapet i en bolig. Er vinduene over 20
år gamle, slipper de ut omlag 2 ½ ganger

Til mer tradisjonelle hustyper er småsprossede vinduer et naturlig valg, som vil være
med på å understreke det klassiske uttrykket. Sprosser endrer uttrykket på vinduene,
og dermed på hele fasaden.

mer varme enn nye vinduer. Moderne vinduer sparer strøm og gir jevnere innetemperatur.
Glass leveres dessuten med forskjellige
egenskaper. Skal vinduet kunne åpnes, og
i så fall hvordan? Valget påvirker utseende
og pris, og praktiske ting som vasking,
lufting og solskjerming.
Glass kan leveres med innebygde funksjoner som selvrens, soldemping og lyddemping. Hva passer best for deg og din
lommebok?

Nye vinduer?

Spar energi og
penger med nye
vinduer

50%

På vindu ved
bestilling i kampanjeperioden

SLIPP LYSET INN
9

TAKET
- husets femte fasade
Taket blir kalt huset femte fasade, og har
mye å si for helhetsuttrykket til boligen,
til tross for at vi gjerne ikke tenker så mye
over det til daglig – i hvert fall om det ikke
lekker. Primært skal taket selvsagt beskytte
huset ditt, men det har også flere kvaliteter.
Å bytte et slitent tak med et nytt vil øke
verdien på boligen din. Faktisk kan det ha
mer å si for husets verdi enn et nytt bad
eller kjøkken!
SOLCELLETAKSTEIN
10

Dersom taket er modent for utskifting er
det mange ting du bør tenke gjennom.
Farge, overflate og utforming på taket spiller inn. Taket bør både fremheve og stå i stil
med hustypen og fargen på ytterveggene.

Takets profil og farge gjør mye for fasadens
helhet, særlig om du har skråtak. Husk at
dersom taket ikke har takstein fra før, må du
være sikker på at taket er egnet for tyngden
av taksteinene. Takstein krever skrått tak.
De fleste norske hustak har takstein av
tegl eller betong. Taket bør være tilpasset
omgivelsene det skal stå i, og være solid og

holdbart. Til et moderne hus vil kanskje en
takplate med flat profil være riktig, mens et
eldre hus med klassisk profil vil kle lekre,
røde takstein.
Det er forholdsvis enkelt å legge nytt tak
selv, så lenge du overkommer eventuell
høydeskrekk, følger monteringsveiledninger og jobber sikkert og trygt.

- visste du at du får kjøpt takstein med integrert
solcelle? Det er dyrere enn vanlig takstein, men
til gjengjeld sparer det deg for utgifter på sikt.

Nyhet!

Takstein med
integrert solcelle

4 GRUNNER TIL Å VELGE
SOLCELLETAKSTEIN FRA
SKARPNES
1. Estetisk flat takstein
2. Høy utnyttelsesgrad
3. Parallelkoblet solcelletakstein
4. Lavvolt

DET LILLE EKSTRA

Skarpnes har utviklet en flat betong takstein med integrert
solcelle. Produksjon av betongstein, og montasje av solcellepanel foregår på vår fabrikk i Grimstad, noe som sikrer
at du får en takstein med de samme velkjente kvalitetene
som våre øvrige takstein. Solcelletaksteinen har de sam
me egenskapene som en ordinær takstein når det gjelder
vanntetthet og estetikk, samtidig som de lager strøm.
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Isola Powertekk stålplatetak

Nytt tak? Det er enklere
enn du kanskje tror!

239,-

Pr. m2. Power
tekk Nordic

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

Isola Takshingel - testvinner!

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

TETTE TAK MED ISOLA
12

10

DEN RASKE VEIEN TIL NYTT TAK

139,Pr. m2

Fast Decking Line

Gjør det enklere å legge
det perfekte tredekket

Hidden Screw System Fast
For skjult montering av terrassebord.

Skruemal Fast Deck Mate
Skru perfekte rader når du
legger nytt terrassegulv.

49,-

Deck Spacer Fast
Avstandskloss for terrassebord
o.l.

Fra 79,-

Deck Support Fast
Justerbar terrassefot. Finnes i
ulike høyder.

TRIVELIGE UTEROM FOR STORE OG SMÅ

199,-

Hvordan man legger sitt tredekke er i aller høyeste
grad en smaksak. I FAST Decking Line finner du et
antall ulike produkter som hjelper deg å nå det
optimale resultatet. Med Deck ToolTM slipper du
synlige skruehoder på terrassen, ettersom skruene
monteres i siden på terrassebordene. Lekende lett!
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Forestia Premium Ceiling

Slette tak
uten sparkling

Forestia Premium Ceiling. Trebaserte slette takplater med låseprofil. Tapetsert takplate med
4-sidig låseprofil beregnet for maling som gjør at man kan få et slett tak uten å måtte sparkle og
pusse. Platenes bruttoformat er 12x 620 x1220 mm og passer bra både til nybygg og renovering.

Premium
Ceiling
Font GriffithGothic

Huntonit

Kostemalte
veggplater

Huntonit

119,Pr. m2

Ferdigmalt panelbord
til vegg og tak

159,pr. m2

VEGGPLATER OG PANEL
14

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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Nyhet Robust
Mikrosement

FØR

ETTER

Ferdigblandet, vanntett og fleksibel mikrosement som
benyttes til dekorativ overflatebehandling på de fleste underlag som fliser, mur, betong, gips og andre stabile underlag.
Skap unike, dekorative strukturer og overflater med
mulighet for mange ulike farger. Det er bare å glede seg!

SMART

BAD & VÅTROM

GULV & VEGG

BENKER & BORD

INNE & UTE

MIKROSEMENT
16

UNIKE OVERFLATER

Skreddersydde oppbevaringsløsninger

Utnytt plassen du
har enda smartere!

La deg inspirere av
Langlos mange overflater
og gjør mer plass til
oppbevaring hjemme.
Topaz 3 dører med 3 like felt i grå NCS
S 5500 N. Integrert LED-lys i toppskinne.
Tresporsløsning i topp- og bunnskinne.
Titan skyvedører. Dørene er delt inn i fire
like felt med kombinasjon hvit og farget
glass grå.
Topaz 2 dører med hel fylling i lakkert
bjørk.

Topaz 3 dører med 4 like felt. Omramming
i hvit NCS S 0500 N, felt/fylling i lakkert
eik med liggende finérretning. Trespors
løsning i topp- og bunnskinne.

GARDEROBELØSNINGER

Hjørneløsning med Topaz skyvedører. Topaz 4, dører med hel fylling i sortmalt eik og
klart speil. Integrert LED-lys i toppskinne.
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169,Håndsag i Byggfagprofil, 22”.

249,Snekkerhammer Luna LST 16 OZ.

# 56036381

169,Bitssett Inneholder 24 ulike bits samt
bitsholder med hurtigchuck, 50 mm.

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

559,-

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

169,Merkepenn Pica Dry Graphit 2B.
# 42867160

599,Verktøyveske Åpen og slitesterk, med
hard PE-bunn. Lengde 60 cm

1599,-

299,Skjøteledning Grunda gummi
NMHO 3G1,5 10 m.

429,Lastestrammer med krok. LC 1000 kg,
35x6000 mm.

998,-

Leddstige 19-DX403. Med platting
3,70 m N38-6 Khiment. Non-Professional

Fra 1298,-

Gardintrapp Eloksert 4-trinn N42-5. Non
Professional.

18

Stige 2-delt Eloksert 5,9 m med stigefot.
N38-6 Hobby. Finnes i lengder 3,9-7,9 m.

Universalkasser av aluminium. Ideell for
oppbevaring av verktøy, fotoutstyr osv.

Verktøy du alltid
kan stole på

6490,-

2590,-

Sirkelsag M18 CCS55-0. Vekt med batteri
3,2 kg. Leveres med 165 mm blad, uten
batteri og lader 
# 47444532

Kapp- og gjærsag M18 FMS190-0. Leve
res med 190 mm blad, kombiklemme og
sponpose. Uten batteri og lader.  # 52930534

Bor-/skrutrekker M18 BLDD2-0X. Vekt
med batteri 2,0 kg (5,0Ah). Leveres i HD
Box uten batterier og lader. 
# 54342120

2990,-

2990,-

Dykkertpistol M18 FUEL 18GS Leveres.
med 2x2,0 Ah batterier, hurtiglader og HD
Box.# 55989776

Bor-/skrutrekker M18 CBLDD. Leveres
med 2 x 2,0 Ah Redlithium-Ion™ batterier,
40 min. lader og transportkoffert. # 54341840

Batterisett M18 NRG-502. 2 stk M18 5,0
Ah Redlithium-Ion™ batterier og en M1218FC lader (59 min.). 
# 51528472

3290,-

3390,-

Multiverktøy M18 BMT-0. Leveres med
adapter, dykksagblad, slipesåle, 5 x sandpapir, uten batteri og lader. 
# 57371398

Stikksag M18 FBJS-0X. Vekt med batteri
2,9 kg. Leveres i HD Box uten batterier og
lader. 
# 55224052

6990,-

KAVLITETSVERKTØY FRA MILWAUKEE

3290,-

19

589,-

469,-

Pr. m2

Pr. m2

Hardwood Ona
# 57397086

469,Pr. m2

Flotte og eksklusive
parkettgulv
Elegant Oak Pearl

# 53410352

Elegant Coconut
# 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.

Illustratør: Heidrun Klevan
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Tilbudene gjelder uke 32 og 33, 2021 eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Pris
er 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.

