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Da familien Weum Knudsen kjøpte et uisolert hus
fra 1870 på Lahelle i Sandefjord, var beliggenheten
det viktigste. Ved å etterisolere med GLAVA®,
har de også fått et varmt og komfortabelt hjem
i perfekte omgivelser.

Siden 1935 har GLAVA® beskyttet Norge fra innsiden.
Med isolasjon spesielt utviklet for norske forhold,
kan du være trygg på at du får et komfortabelt
og energieffektivt hjem.
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Metro Branding

PÅ INNSIDEN
AV NORGE

3 på Byggfag:

Nyhet!

Takstein med
integrert solcelle

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

Store eller små
byggeprosjekter
i sommer?

Vigdis V. Fiskerstrand
Kjedekoordinator
Vi har planer om en utebod på hytta.
Kanskje også legge skifer på uteområdet på hytta. Håper å rekke det
før frosten kommer. Når det gjelder
hjemme, skal vi prioritere oppussing
av kjellerstuen løpet av høsten.

4. Lavvolt

Monica Johansen
Kunde, Byggfag Mehamn
Jeg skal legge nytt tak på hus og
garasje.

Nils Jonny Roald
Byggingeniør
Noen mindre vedlikehold, maling
og gjøre det litt penere på terrassen
med plassbygde putekasser og benker. På sikt ser vi på muligheten av en
mindre endring av rominndelingen i
2. etasje.

PLANTEGNING / FASADE
3 PÅ BYGGFAG
- HUS 04

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 samme egenskapene som
en ordinær takstein når det gjelder vanntetthet og
estetikk, samtidig som de lager strøm.
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VI FLYTTER INN!
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Vi flytter inn!
Høst betyr mer innetid, og er en perfekt sjanse til å se
på hjemmet ditt med nye øyne. Er hjemmet klart for
et ansiktsløft? Slik kan du med enkle grep gjøre
hjemmet ditt lunere, varmere og vakrere før vinteren!
FARGEGLEDE
Personlighet, bærekraft og farger er tydelige trender nå. Vi vil ha naturlige og friske
farger og materialer. Hvitt og fargeløst
tilhører fortiden, mener trendekspertene.
Nå vil vi ha farger og personlig stil! Å male
om stua gir deg nytt rom på en helg. Trenden går mot sterkere og klarere farger enn
tidligere. Valgmulighetene er uendelige.
Farger har stor påvirkning på oss, og det
kan være en god idé å tenke gjennom hvilken stemning du ønsker å skape i et rom før
du gyver løs. Vil du ha det varmt eller kaldt?
Lyst eller mørkt?
VI FLYTTER INN!

NYTT GULV
Er gulvet slitent og slitt, hjelper det ikke
med fancy sofa. Gulvet et husets største og
viktigste møbel! Et lekkert gulv øker verdien
på boligen din og er en viktig del av helhetsinntrykket i et rom.
>
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TIPS! Farger endrer karakter fra et rom til et an
net. Mal på en treplate, gjerne av en viss størrel
se, før du går løs på veggen. Flytt platen rundt
i rommet for å se hvordan lyset påvirker fargen.
Også andre flater, som for eksempel gulvet, er
med på å påvirke opplevelsen av en farge. Er
det gultoner i gulvet, kan det ble penest med en
kaldere veggfarge, for at det gule preget ikke
skal dominere for mye.
TIPS! Lister og tak må ikke være hvite. Skap en
lun og behagelig «hulefølelse» ved å male tak,
lister og vegger i samme farge. Kanskje en uvant
tanke, men det kan bli utrolig lekkert!
TIPS! Vil du bli kvitt den gamle strietapeten i
rekordfart? Veggplatene Walls2Paint gir deg
slette vegger klare for maling i din favorittfarge.
Du trenger verken sparkle eller grunne.

Dersom det gamle gulvet ikke lar seg slipe
ned eller fornye, bør du vurdere å skifte det
ut. Hva slags gulv du skal gå for, avhenger
av smak og behag, men det er også noen
praktiske ting du bør ta stilling til. Vil du ha
vakkert gulv som blir et smykke i rommet,
eller et nøytralt gulv som løfter frem rommets øvrige detaljer? Ønsker du en rustikk
stil med et mørkt tregulv, eller vil du skape
friskhet og eleganse med lyst tre? Hvor mye
skal gulvet ditt tåle?
Parkett er for mange det opplagte valget.
Parkett er ekte tregulv, og kjennes behagelig og varmt å gå på. Når gulvet etter
hvert får riper og sår, kan det slipes ned og
lakkes på nytt. Å legge parkettgulv er enkelt
og raskt, og et godt valg om man ønsker
gulvvarme.
Ønsker du et ekstra slitesterkt gulv, kan
laminat være et godt valg. Laminat er ikke
tre, men mange lag papir som er utsatt
for svært høyt trykk. Det gjør gulvet svært
motstandsdyktig. De fleste vil ikke kunne se
forskjellen på et moderne laminatgulv og
ekte tregulv. Laminat koster som hovedregel også mye mindre enn ekte parkett. Et
laminatgulv vil holde seg fint lenger enn
parkett, men kan være vanskelig reparere
ved skader, og kan ikke slipes ned.
TIPS! Et stort rom vil virke enda større med
lange og brede gulvbord. Et lite rom virker
større med stavparkett.

VI FLYTTER INN!
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TIPS! Fiskebensmønstret gulv gir interiøret
klassisk og herskapelig preg, og blir vakkert
både i moderne og klassiske hjem.

NYTT LIV TIL BADET
Er badet modent for en oppgradering? Det
kan kanskje gjøres enklere og billigere enn
du kanskje tror! Når vi pusser opp badet,
trekker gjerne gips, membran og fliser opp
prisen. Bytter du ut fliser med veggpanel
kan du enkelt og raskt gi badet et løft til en
rimelig penge. Panelene kan se ut som flis,
men kommer også med slette overflater.
Det finnes et stort utvalg av designs på
markedet, så sjansen er stor for at du finner
en plate som passer for deg.
TIPS! FIbo veggpanel er godkjent for bruk i
våtsone og fungerer som membran.

Ønsker du en betongaktig og rustikk look
på badet, er mikrosement et fantastisk
produkt. Mikrosement i våtromskvalitet kan
brukes på de fleste overflater, både i dusjsonen og på tak, vegger, gulv og interiør.
Du kan fint legge mikrosement på gamle
fliser, tre eller betong, så lenge underlaget
er stabilt. Mikrosement kan blandes i de
fleste farger, og leveres som matt, silkematt
eller glossy.

SMARTE SKYVEDØRER
Er innerdørene modne for utbytting?
Dersom det er trangt om plassen, eller du
ønsker et åpnere og luftigere preg, kan du
vurdere å bytte inn de tradisjonelle dørene
i skyvedører. Fordelen med skyvedører er
at du enkelt stenger av eller deler et rom
uten å stjele gulvareal slik som med sidehenglede dører, og er en viktig grunn til at
skyvedører er opplagte valg for trangbodde.
TIPS! Skyvedører i glass og svartlakkert alumi
nium gir en moderne, industriell stil og lar deg
lukke igjen mellom rommene uten at du må gi
avkall på lyset.
VI FLYTTER INN!
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Innerdører

Finn din
dør hos
oss!

Base 1

1590,Base 1 Pris gjelder std. str. og farge hvit.

10%
på sorte
innerdører

Sletten Lett

529,Sletten Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Kari Lett

699,Kari Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Dører finnes i mange design og farger. Kom innom oss, så hjelper vi deg finne din
favoritt!
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Ytterdører

Vakre og
solide dører

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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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
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Skyvedør
Cube
# 57127352

3190,-

Skyvedør
Square
# 57127378


3190,-

Skyvedør
Easy
# 57127416

2690,-

1249,-

Compact Sortlakkert
alu. 2 m.
# 57127325

1449,-

Nye vinduer?

Spar energi og
penger med nye
vinduer

50%

På vindu ved
bestilling i kampanjeperioden

SLIPP LYSET INN
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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
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UNIKE OVERFLATER

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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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
14
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DEN RASKE VEIEN TIL NYTT TAK

149,Pr. m2

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

159,Pr. m2

Ferdigmalt panelbord
til vegg og tak

199,pr. m2

# 42750555

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

VEGGPANELER OG TAK

Huntonit Skygge Hvit og Frost. Anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. Størrelse 11 x 620 x 2390 mm. Hvit # 42750445. Frost
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469,Pr. m2

Flotte og eksklusive
parkettgulv

Elegant Oak Pearl

# 58018406

ELEGANTE OG TRENDYE GULV
16

589,-

469,-

Pr. m2

Hardwood Ona
# 57397086

269,-

Pr. m2

Elegant Coconut
# 58018380

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.

Pr. m2

Oak Antique
# 56565645

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

269,Pr. m2

Slitesterke og stilige
laminatgulv

Highland Oak Silver
# 55063975

219,-

Pr. m2

Mountain Oak Beige
# 55355194

179,-

Pr. m2

Capitol Oak Light
# 56774041

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.

Pr. m2

Room Max Shadow Gray
# 56573493

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

ELEGANTE OG TRENDYE GULV

269,-
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998,-

Kvalitetsprodukter

Til proff og
hjemmefiksere

LED-lyslist Sunlit 10 m Mareld. Strøm
kabelen kjøpes separat.
# 55939198

1799,LED-lyslist Sunlit 20 m Mareld. Strøm
kabelen kjøpes separat.
# 55939202

349,Hodelykt Mareld Gleam 200. Lett, brukervennlig lykt med godt lys. 
# 52658881

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

189,Strømkabel 1,5 m med plug-in til
LED-lyslist Sunlit Mareld. # 55941578

1799,-

189,-

429,-

Arbeidslampe Canopus 4000 RE Mareld.
# 54132498
Sterk oppladbar lampe.

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

Snekkerhammer Luna LF 16OZ. Meget
sterk og smidig konstruksjon. # 56036362

579,-

169,-

169,-

Verktøyveske åpen JKB-045 24” med
små og store verktøylommer. # 54241460
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389,-

Bitssett Inneholder 24 ulike bits samt
bitsholder med hurtigchuck. # 42867160

Fra 1349,-

998,-

Universalkasser av aluminium. Ideell for
oppbevaring.
# 25609280

5 i 1 arbeidsplattform 2-delt stige og
stor plattform av kryssfinér. 
# 43963405

Merkepenn Pica Dry Graphit 2B.
# 42867160

Veniguard

89,-

Jekkestropper 4,5 m, surrestyrke 200
kg, bruddstyrke 500 kg. 
# 43967980

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

Arbeidslys

Velg riktig og godt
lys til jobben!

Arbeidslampe Bany 4000 RE
App Mareld. Oppladbar. Kan
bruke elhåndverktøybatterier.

Arbeidslampe Bany 6000
App Mareld. Vanlig nettdrift
eller elhåndverktøybatterier.

Arbeidslampe Flash 3000
RE WR Mareld trådløs lading
eller USB-C.

Arbeidslampe Vapor 8000
App & Sensor Mareld. Tre
vinklingsbare lyskilder.

Hodelykt Nova Multi Lamp
1200 RE Mareld. Dimbar. Kan
også brukes som lommelykt.

Hodelykt Nova Multi Lamp
2000 RE Mareld.Dimbar. Kan
også brukes som lommelykt.

Nyhetene kommer til
din Byggfagforhandler
høsten 2021!
Batteriadapter Til bl.a. Milwaukee, Makita, Bosch m.fl.

Illustratør: Heidrun Klevan
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* Forhandler Byggfag HUS

Tilbudene gjelder uke 37 og 38, 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.

