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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.

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.

PÅ INNSIDEN  
AV NORGE
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3 på Byggfag:

Hva er dine 
oppussings  - 
planer i vinter?

Eirik 
Kunde, Byggfag Ulstein

Jeg skal hjelpe broren min med å 
legge gulv. Det er så kjekt å komme 
hit og handle, alle som jobber er vel-
dig hyggelige og imøtekommende!

Vegard
Kunde, Byggfag Ulstein

Jeg skal ferdigstille tilbygg med 
kjøkken og stue.

Reider
Kunde, Byggfag Ulstein

I vinter skal jeg innrede vinterhagen 
min. 3 PÅ
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G
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Arbeidslys

Velg riktig og godt  
lys til jobben!

649,-

Arbeidslampe LED reflektor 
1600 lumen.

1249,-

Arbeidslampe 50W 400 LM. 
LED-belysning, gummi kabel.

1190,-

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

2990,-

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

1490,-

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

1349,-

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

2490,-

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

2890,-

Arbeidslampe Bany 6000 App 
Mareld. Vanlig nettdrift eller 
elhåndverktøybatterier. 
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Tid for velvære
Å fornye bad og soverom trenger verken være  
veldig dyrt eller tidkrevende. Slik fornyer du de  
viktige velværerommene med enkle grep! 

Tekst: Mai Eckhoff Morseth

Vi har lett for å konsentrere oss mest om 
stue og kjøkken, rom vi tar imot gjester i. 
Men bad og soverom er viktigere enn vi 
kanskje tenker over. Det er jo her vi skal 
trekke oss tilbake for å hente hvile og ener-
gi. Når så du kritisk på disse rommene sist? 
Kanskje de fortjener en oppgradering?

DITT PRIVATE SPA
Bad kan være dyre oppussingsobjekter. Det 
er kanskje en stor del av grunnen til at vi 
kvier oss for å gyve løs på dem. Den gode 
nyheten er at det er mye som kan gjøres på 
badet uten at det løper enorme kostnader.

Fliser er ofte dyre. For å legge fliser må man 
også gjerne legge gips og membran. Men 
kanskje er det slett ikke nødvendig? 

Med baderomspanel slipper du grun-
narbeid og nedetid. Veggsystemene er 
godkjent etter våtromsnormen, og med 
membranen i front trenger du ikke å beky-
mre deg for skjulte skader i bakveggen. 
Veggsystemene er enkle å rengjøre og 
krever minmalt med vedlikehold. Og glemt 
alt du kanskje har trodd: veggpanel trenger 
ikke fremstå som «kunstige» fliser. Du kan 
velge mellom et vell av moderne design, 
også med slette overflater.

Trenden nå går mot mer «møblerte» bader-
om, rom som tilfører noe mer enn det rent 
praktiske. Et rom for nytelse og avkobling, 
som henter inspirasjon fra stuen, med pynt 
og lett møblering. Da kan malte flater være 
et godt alternativ.

Med våtromsmaling får du en slitesterk 
overflate som er enkel å holde ren. Far-
gevalgene er nær sagt uendelige, så det er 
enkelt å skape din egen stil. 

 
 pynt.Med Fibo veggsystem  

bygget du baderoms- 
veggen fem ganger  
raskere enn med fliser?

TIPS! Gjøco Interiør 25 Våtrom kan brukes i 
alle rom og kan legges på de fleste overflater, 
også tidligere malte flater. 

TIPS! En kombinasjon av fliser eller baderom-
spanel og malte flater gir badet et lunt og 
behagelig preg. Sett prikken over i-en på det 
nye badet med en behagelig krakk eller benk,  
grønne planter og personlig.
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Du tenker kanskje ikke over det, men sover-
ommet er faktisk rommet vi tilbringer aller 
mest sammenlagt tid i. En tredjedel av livet 
vårt, faktisk! Soverommet er husets mest 
private sone, der vi både starter og avslutter 
dagen. Klart atmosfæren her er viktig!

Mange ønsker seg hotellfølelse på sover-
ommet. Det er kanskje ikke så rart? Eksklus-
ive hotellsuiter er skreddersydd for avslap-
ning og luksus, gjerne med nøye utvalgte 
farger, smart belysning og rause tekstiler. 
Det er ikke så vanskelig å kopiere som du 
kanskje tror!

DE TRE OVERFLATENE 
Før du går i gang er det alltid en god idé 
å se på de store overflatene. Gulv, vegger 
og tak er avgjørende for et harmonisk og 
helhetlig resultat, uansett farge- og materi-
alvalg.

Dersom tak eller vegger trenger fornyelse, 
kan du gjøre jobben enkel ved å velge 
malingsklare plater. Walls2Paint er smarte 
veggplater som fornyer veggen uten at du 
trenger å sparkle eller lime. Platene er enkle 
å legge, og gir deg slette vegger i rekord-
fart. Så er det bare å male rommet i ønsket 
farge!

På soverommet går vi gjerne barbeint. Det 
gjør det ekstra viktig med et lunt og be-
hagelig gulv som er godt å gå på, og som 
demper lyd. Det er enklere enn du kanskje 
tror å legge nytt parkett- eller laminatgulv. 
Med riktig underlag får du også god lyd-
demping.

TIPS! Et godt og lunt gulv med et mykt teppe 
gir en lun og behagelig hotellfølelse. 

Et flott tak gjør også mye for standarden i 

rommet. Kanskje er drømmen om nytt tak 
nærmere enn du tror? Velger du takplater, 
kan du legge det nye taket oppå det gamle, 
så sant underlaget er rett. Platene klikkes 
på plass, og kan legges av én person. Når 
platene er på plass trenger du ikke å sparkle 
eller slipe før maling. Takplater kan benyttes 
i alle tørre rom. Du kan også få downlights i 
platene.

FARGER
Når overflatene er på plass, kan du boltre 
deg med farger. De fleste vil trives best med 
en rolig fargepalett på soverommet. Velg 
bort de kraftigste energifargene, som rødt 
eller oransje. Blått og grønt er derimot farg-
er som gir ro, og egner seg godt i et rom 
for avslapning. Her finnes det mange vakre 
nyanser å velge mellom. Også når du velger 
farger, kan du lære av ekspertene, som bev-
isst bruker kontraster for å skape gode rom. 
Du kan for eksempel velge deg ut to farger 
til rommet som ligner hverandre, men der 
den ene er lysere enn den andre. Bruk disse 
fargene på de store flatene i rommet. Bruk 
så Ittens fargesirkel til å finne kontrastfargen 
på motsatt side av hjulet, og velg farger 
herfra til tekstiler og dekor.

TIPS! Ikke vær for opphengt i fargetrendene. 
Velg nyanser du liker og vil trives med over tid.

TIPS! For å forsterke den lune hulefølelsen på 
soverommet, kan du male vegger, tak og lister 
i samme farge.  

GARDEROBEN
Flyter soverommet over at klær og sko, 
hjelper det ikke med vakre farger. Det 
sakrale og avslappende soverommet krever 
gode oppbevaringsløsninger. Mangler de, 
blir rommet fort rotete, og velværefølelsen 
uteblir. De færreste av oss har mulighet for 
et separat walk in-closet, og må benytte 

soverommet til klesoppbevaring. Heldigvis 
er det mange muligheter! Det optimale for 
et avslappende rom er at man har mulighet-
en til å skjule alt som ikke har med søvn og 
hvile å gjøre. Helst bør garderoben opplev-
es så skreddersydd for rommet som mulig, 
og kunne lukkes igjen. Har du en hel vegg 
til rådighet, vil en integrert garderobevegg 
være et godt valg. Garderobeskap kan også 
med hell benyttes som romdeler i et større 
soverom, og separere sovesonen fra garde-
robedelen. 

TIPS! Skyvedørsløsninger stjeler minst plass i 
rommet, og er den perfekte løsningen i mindre 
soverom. 

TIPS! På langlo.store kan du selv tegne din 
gardeobeløsning tilpasset ditt rom og dine be-
hov. Velg mellom 9 ferdige innredningspakker 
og en rekke lekre designs.

SOV  
GODT
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Innerdører

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

Base 1 Pris gjelder std. str. og farge hvit. Sletten Pris gjelder std. str. og farge hvit. Kari Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Base 1

1690,-
Sletten Lett

569,-
Kari Lett

749,-
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Dørbredde 1000 mm. 
Leveres umontert. 
Enkel å montere for 
både hjemmefiksere 
og profesjonelle. Lev-
eres inkludert håndtak. 
Beregnet for skyvedørs-
beslagene Retro, Style 
og Compact.

Forny hjemme, enkelt 
og med stor valgfrihet. 
Skyvedører er en fin 
innredningsdetalj som 
tilfører både funksjon 
og personlig stil i et 
rom.

Praktiske 
og plass-
besparende 
skyvedører

Skyvedør  
Cube  
# 57127352           3190,-

Skyvedør  
Square 
# 57127378          3190,- 
 

Skyvedør  
Easy 
# 57127416           2690,- 

Retro Pulverlakkert 
stål 2 m.
# 53305484 1290,-

Retro Sortlakkert 
stål 2 m.
# 57127306 1290,-

Compact Sortlakkert  
alu. 2 m.
# 57127325 1490,-

Dør COUNTRY, her beiset. Skyvedørs-
beslag RETRO rustfritt toppmontert.  
Front montert håndtak INDUSTRY rustfritt.

10
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Dovre Cinderella Rene linjer og tidløst  
design, et lite eventyr som må oppleves
 # 51396834

Nordpeis Odense er en smal peis som tar liten gulvplass.  
Den kan plasseres frittstående, på rettvegg og i hjørne. 

Dovre 640 WD for deg som leter etter  
en klassisk vedovn med stor varmeeffekt  
kapasitet!  # 55359114

Dovre 250 CBS Liten men effektiv ovn 
med flott glassdør som passer inn de fleste 
steder.  # 51396826

Moderne og rentbrennende ovner

Fyr med ved og  
spar på strømmen

11
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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.

Baderomsplater fra Fibo 

Stilige, moderne,  
praktiske og lettmonterte 
baderomsplater pr. m2

Fra:

379,-

13
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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

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. 

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

Pr. m2

159,-
Kostemalte 
veggplater 
 

Ferdigmalt panelbord  
til vegg og tak

pr. m2

199,-

Forestia Premium Ceiling

Slette tak  
uten sparkling

14
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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. 

Lillehammer Pris gjelder std. str. og farge hvit. Hovdeby Pris gjelder std. str. og farge hvit. Odda Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Byggfagpris

7990,-
Byggfagpris

7990,-
Byggfagpris

5990,-

Ytterdører

Vakre og  
solide dører  

15
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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. 

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

Pr. m2

498,-

Flotte og eksklusive 
parkettgulv

Pr. m2

649,-
Pr. m2

519,-
Pr. m2

339,-

Elegant Oak Pearl
# 58018406 

 

Elegant Coconut
# 58018380

 

Oak Antique
# 56565645

Hardwood Ona
# 57397086

16



ELEG
A

N
TE O

G
 TREN

D
YE G

U
LV

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. 

Pr. m2

289,-

Slitesterke og stilige 
laminatgulv

Pr. m2

289,-
Pr. m2

249,-
Pr. m2

198,-

Highland Oak Silver
# 55063975

 

Capitol Oak Light
# 56774041

 

Room Max Shadow Gray
# 56573493

Mountain Oak Beige
# 55355194
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Hodelykt Mareld Gleam 200. Lett, bruk-
ervennlig lykt med godt lys.  # 52658881

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

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

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

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

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

LED-lyslist Sunlit 20 m Mareld. Strøm-
kab elen kjøpes separat. # 55939202

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

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

Kabeltrommel 15 m med 4 uttak. God-
kjent for utendørs bruk.  # 51255472

349,-

1799,-

649,-

998,-

189,-

389,-

1799,-

429,-

189,-

479,-

Merkepenn Pica Dry Graphit 2B.
# 42867160

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

169,-169,-

Kvalitetsprodukter

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

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

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

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

Batterisett M18 NRG-502. 2 stk M18 5,0 
Ah Redlithium-Ion™ batterier og en M12-
18FC lader (59 min.).  # 51528472

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

2590,-

6990,-

3290,-

2990,-

6490,-

2990,-

3390,-

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

3290,-

Verktøy du alltid  
kan stole på

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

19



i ditt distrikt

Du finner oss på følgende steder over hele landet AGDER: Sundebru * - Åmli * INNLANDET: Sagstua MØRE 
OG ROMSDAL: Ulsteinvik - Stranda * - Søvik * - Langevåg - Larsnes- Haramsøy - Fiskå * - Hareid - Midsund 
- Averøy - Valderøya - Ålesund NORDLAND: Fauske OSLO: Oslo TROMS OG FINNMARK: Bardu * - Berle-
våg * - Sørkjosen * - Mehamn * - Sørreisa - Alta * - Tennevoll * - Båtsfjord - Hammerfest - Karasjok - Botnhamn 
- Lyngseidet TRØNDELAG: Hommelvik VESTLAND: Nordfjordeid - Kaupanger - Deknepollen * - Stadlandet *- 
Førde - Feios - Stryn - Sogn - Askvoll * - Sandvoll VIKEN: Fiskum - Eidsberg - Kongsberg.                                             

                 * Forhandler Byggfag HUS

Tilbudene gjelder uke 43 og 44, 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.byggfag.no

Illustratør: H
eidrun Klevan

Lastesurring Enkle jekkestropper med spennband. 2 stk à 4,5 m. Surre-
styrke 200 kg. Bruddstyrke 500 kg. # 43967980

5 i 1 arbeidsplattform 2-delt stige og stor plattform av kryssfinér med en 
stødig konstruksjon og justerbare ben. Kan brukes som stillas.  # 43963405

Teleskopstige aluminium 3,2 m med demper og stigefot.   # 55825401

1090,-

89,-

Universalkasser av aluminium med falsede sider, forsterkede hjørner, 
kraftige låser og bærehåndtak. Til verktøy, fotoutstyr osv.   # 25609280

Fra 1490,-

998,-Veniguard


