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Den starter hos Bygger’n.

Alt du trenger for å fikse uterommet
Om våren og sommeren er det godt å være enda mer
ute. Og kanskje blir det ekstra mye ferie hjemme og
på hytta i år? Hos Bygger’n finner du alt du trenger
for å lage lune, trivelige uterom.

Tilbudene
Tilbudene
gjelder
gjelder
3.–23.
29.
mai
mars. – 18. april

Nyttige verktøy til
terrassebyggingen

3 190,55778024

BOSCH
Drill GSR 18V-EC
2 x 5 Ah i L-BOXX.
Børsteløs motor.

Alt du trenger vite
for å bygge terrasse

Nå er det tid for terrasse
Planlegger du ny terrasse ved huset eller hytta? Det er lurt å vite litt om de ulike variantene av
terrassebord før du velger hva du vil bruke på terrassen eller plattingen din. Spør oss gjerne om tips –
ved å velge riktig kvalitet sparer du både tid og penger.
Og om du ikke vil bygge terrassen selv, spør oss om Ferdig Utført-tjenesten
– jobben gjort av dyktige håndverkere.

Spyl uteplassen
sommerklar

Tips!
Med en terrassevasker kan du
rengjøre større
flater utendørs
raskt og enkelt
uten vannsprut.

Nå er det tid for å flytte ut på
terrassen. Med en Kärcher
høytrykkspyler, riktig tilbehør
og rengjøringsmiddel har du alt
du trenger for å gjøre uteplassen
klar til bruk. Vi har utvalget.

Med HDS-systemet monteres terrasseskruen på siden av terrassebordet,
slik at monteringen blir skjult, fri for sprekker og fliser.

Varig og vakker terrasse med
skjult innfesting og syrefaste skruer

1 690,-

3 990,-

KÄRCHER
Høytrykkspyler
K3 Power Control

KÄRCHER
Høytrykkspyler
K5 Power Control Flex

57242322

• 120 bar
• 7m høytrykkslange
• Teleskophåndtak
• Tank for rengjøringsmiddel

HDS-systemet består av monteringsverktøy, terrasseskruer og bits. HDS-skruene er syrefaste og kan brukes
i allslags klima og gir holdbar montering over tid.

57292877

• 145 bar
• 10m høytrykkslange
• Tank for rengjøringsmiddel

Bygg din egen trapp
på 1-2-3

Tid for
vedlikehold

149,54328434

CUimpregnert

139,-

JOTUN TREBITT
Terrassebeisfjerner
4 liter

349,-

29191749

Trappevange
3 trinn, pr stk

389,JOTUN TREBITT
Terrassebeis
3 liter
Vakker og holdbar terrasse
✖
✖
✖
✖

Unik effekt mot grønske
Regnsikker etter 1 time
Lang holdbarhet i ett strøk
Tilpasset Jotuns husfarger

56199318

JORDAN
Maleputer EasyPad
Vårt beste verktøy til
beis/olje av terrasse.

229,29191764

Trappevange
5 trinn, pr stk

298,-

149,-

Trappevange
7 trinn, pr stk

Maleputer EasyPad
Refill

29191780

56199322

JOTUN TREBITT
Oljebeis terrasse
2,7 liter
Robust og holdbar

✖ Naturlig utseende
✖ Unike oljer - god inntrengning
✖ Kan påføres ned mot 0°c

Med vakre glassrekkverk fra Arnøy
skaper du et hyggelig utemiljø og øker
romfølelsen på terrassen, samtidig
som du bevarer utsikten.
Glassrekkverket er ideelt som
sikkerhet og beskyttelse mot vind og
vær på terrassen. Ta med mål, så gir vi
deg pris for komplett rekkverk!

ARNØY
Glassrekkverk

÷20 %
på leverandørens listepris

Løft uteopplevelsen med rekkverk og stakitt
Hos Bygger’n finner du mange vakre løsninger for rekkverk, gjerde og avskjerming. Vi har et stort utvalg i
ulike stiler og materialer – noe for enhver smak og behov. De fleste løsningene er enkle å montere selv og gir
uterommet et umiddelbart løft.

Tegn rekkverket ditt
Usikker på hvor mange elementer, stolper, beslag
og liknende du trenger til ditt rekkverk? Prøv våre
leverandørers kalkulatorer for planleggingen.
Ta kontakt med oss for bestilling.

Arnøy

RKC

Plastmo

698,-

56638184

ARNØY Gjerde Villa 180 x 100 cm
Vinyl. 10 års garanti. Gjennomfarget
og UV-bestandig.

698,56638135

ARNØY
Gjerde Stakitt
180 x 100 cm
Vinyl.
10 års garanti.
Gjennomfarget
og UV-bestandig.

749,-

ARNØY Terrasserekkverk 180 x 90 cm
Vinyl. 10 års garanti. Gjennomfarget og
UV-bestandig.

50557322

649,-

1 090,-

1 290,-

1 390,-

RKC
Rekkverk Linnestad
115,7 x 89 cm
hvitmalt

RKC
Levegg
90 x 150 og 90 x 150/90 cm
hvitmalt

RKC
Levegg Lillesand
180 x 90 cm
hvitmalt

RKC
Levegg Lillesand
180 x 150 cm
hvitmalt

46063878

46063545/46063526

46063432

46063534

Med riktig verktøy blir resultatet enda bedre
• 31/60 Nm moment
• 13 mm metallchuck
• Kick-back kontroll som
forhindrer tilbakeslag.

Bord til Kapp/gjærsag GCM 8 SJL

3 990,-

1 690,- 2 290,44688401

43712317

990,-

3 190,-

BOSCH
Kapp/gjærsag GCM 8 SJL
1600W, 312 mm horisontal
kuttekapasitet. Lav vekt, 17 kg

BOSCH
Sagbord
GTA 2500 C
2,5 m

BOSCH
Sagbord
GTA 3800
3,8 m

BOSCH
Kuttemaskin
PMF 220 CE Starlock
Mye tilbehør

BOSCH
Drill GSR 18V-EC
2x5Ah i L-BOXX.
Børsteløs motor.

45934261

50554715

55778024

14 990,54381944 / 53397082

ARNØY Terrassetak Olympia
3 x 3,05 m hvit/grå
Terrassetak Olympia er solid
og holdbart med elegante
detaljer og vedlikeholdsfri og
integrert takrenne. Stolpene og
veggtilkoblingen er justerbare og
taket gir 100 % UV-beskyttelse.

Entrétak Lyra 1350
Ramme i aluminium,
pulverlakkert hvit.

1 790,-

53599613

Entrétak Nancy 1500
Pulverlakkert alu.profiler.
Enkel montering og vedlikeholdsfritt.

3 390,57478324

1 390,57129864

SUNWIND
Gassgrill Hild
Lett, portabel grill

2 390,54456636

SUNWIND
Gassgrill Helle
Sammenleggbart stativ.
2 brennere. Effekt 5 kW.

Urnorsk
på grillen

3 790,54456655

SUNWIND
Gassgrill Karn
Familiegrill med 4 brennere

Barnas eget uterom

998,26701680

Rutsjebane
2,9 m, blå.

898,41711123

RKC
Sandkasse Zander
med praktisk benkelokk. 140 x 140 cm.

Holder
dyr og
annet
borte

RKC
Lekestativ Rocky
Imp. lekestativ med to husker, taustige og
plattform for rutsjebane (kjøpes separat).
Passer for barn fra 3 år.

2 490,49891826

Plannja Regent
Plannja Regent tilfører taket eleganse. Dette er enkelkrummete takpanner
med en bølgeform som er noe lavere enn Royal sin. Regent takpanner gir en
god totaløkonomi når du beregner kostnader til innkjøp, tid til legging og
vedlikehold. Plannja Regent produseres også i resistent aluminium og er derfor
ekstra godt egnet for hus langs kysten.

179,-

m2

Plannja 20-105
Plannja 20-105 takplate er en av de mest brukte plateprofilene, som passer til alt fra økonomibygg til arkitektprosjekter. Vår klassiske Plannja 20-105-profil blir etterspurt
av alle som vil ha en funksjonell bekledning til vegger og tak.
Profilen beskyttes av belegget Hard Coat eller polyester og
finnes også med antikondensfilt på undersiden av platene.

139,-

m2

Velg riktig tak til huset ditt
Det finnes en rekke ulike materialer å velge mellom for deg som skal legge nytt tak. Pris og utseende er viktige
kriterier, men vekt, levetid, vedlikehold og mulighet for reparasjon bør også spille inn.
Hvilken taktype passer til ditt hus eller hytte? Tåler takkonstruksjonen vekten av takstein? Den viktigste
oppgaven er å holde taket tett, men det skal også være pent å se på. Vi i Bygger’n er eksperter på tak – spør oss
gjerne om råd og Ferdig Utført-montering.

Spør oss om beis,
maling og vedlikehold
for uterommet

898,JOTUN TREBITT
Oljebeis
9 liter
Norges mest solgte beis
✖
✖
✖
✖

Naturlig vakkert
Pleier og bevarer
Unik, egenutviklet alkydolje
Krever ingen grunning

990,JOTUN OPTIMAL
Maling
9 liter
Suveren på utseende i år etter år

✖ Suveren farge- og glansholdbarhet
✖ Effektiv mot svertesopp
✖ Tørker raskt - to strøk på en dag

Husk å vaske
huset før du
begynner
utendørsmalingen

Framtidens vær krever
trygg maling
JOTUN DRYGOLIN
Nordic Extreme
9 liter

1 690,-

Vår suverent beste noensinne
– holder lengst!
✖
✖
✖
✖
✖

51752184

BOSCH
Sprøytepistol
PFS 5000 E PROMO
1200 W

Overlegen beskyttelse
Ekstrem farge- og glansholdbarhet
Selvrensende
Suverene påføringsegenskaper
Varig vakkert hus

JOTUN DRYGOLIN
Color Expert
9 liter

549,48621663

NORSTEP
Arbeidsplattform
2 trinn

Nyhet

Ekstrem fargeholdbarhet
✖
✖
✖
✖
✖

Vakkert, avdempet, silkematt utseende
Selvrensende
Spesielt effektiv mot svertesopp og alger
Effektiv påføring - effektiv tørketid
Langvarig beskyttelse

Foto: Folio

KÄHRS
Parkett Eik Cosenza plank
1-stav plank, mikrofaset, matt lakk,
15x187x2420 mm. Svanemerket.

598,-

m2

48260077

289,-

m2

53672235

BERRY ALLOC
Original Elegant Eik,
1-stavs laminat

598,-

m2

55471095

BOEN
Parkett Eik Pale White,
Live pure børstet

Gressklipping
uten anstrengelser

990,43712302

BOSCH
Gressklipper Rotak 32
Kraftig 1200 W. Klippebredde 32 cm.
Klippehøyde 20-60 mm.

399,-

799,-

BOSCH
Gresstrimmer
EASY 26 cm, elektrisk

BOSCH
Hekksaks EASY 45
420 W, bladlengde 45 cm

1 290,-

3 990,-

BOSCH
Gresstrimmer
EASY 23 cm
18V 2,0 AH-batteri

BOSCH
Kompostkvern AXT 25 D
Kraftig 2500W
Ø 4,0 cm, 180 kg/time

55248272

55273521

57418018

41867772

3 490,53112598

DOVRE
Betongblander
104 liter, 550 watt

Dekker 4,000 m2

Dekker 4000 m2
Fungerer i all slags vær

Fungerer i all slags vær

Sikker og enkel i bruk

Sikker og enkel i bruk

Effektiv mot både mygg og knott

Effektiv mot både mygg og knott

Ideell for hage, hyttetomt og andre
uteområder

Ideell for hagen og på hytta

2 790,57125278

GROUW
Vedkløyver
5000 kg, 1500 W

399,54450862

DOVRE
Trillebår TB4-6
68PU Lastekapasitet
ca. 60 kg

349,47450234

FISKARS
Krafse og spade SOLID
Stikkspade og krafse

Øk utegleden
med myggfelle

PIONEER Myggfelle
Propan og elektrisk.
Leveres med 15 meter
strømledning

Trygg og effektiv beskyttelse mot
mygg, knott og andre irriterende
insekter!

50606515

Som resultat av mange års forskning,
bidrar Mosquito Magnet til å oppnå
svært effektiv beskyttelse mot mygg,
knott og andre blodsugende insekter
gjennom hele sommersesongen.
Fellen begynner å fange mygg
umiddelbart og gir gode resultater i
løpet av få dager. Mosquito Magnet
myggfelle er eksepsjonelt effektiv og
derfor også patentert. Du kan stole
på den ekte, originale Mosquito
Magnet myggfellen selv under
ekstreme myggforhold.

6 490,-

Få tilgang til de beste tilbudene
våre – bli medlem i dag

Har du interesse av byggevarer,
liker du å pusse opp eller bygge nytt?
Da er dette fordelsklubben for deg.
Som medlem hos oss, får du:
• Tilgang til ditt eget digitale kundehefte
• Våre aller beste priser og eksklusive tilbud hver måned
• Gode råd, tips og inspirasjon
• Deltakelse i konkurranser og trekninger

Send
BYGGERN
til 2242

Spar hundrelapper
på disse produktene
i hele mai

KLUBB
TILBUD

Ny garasje?

KÄRCHER
Høytrykkspyler
K5 Power Control Flex
145 bar

3 790,57292877

Skifte kledning?

Kampanjepris ikke-medlem kr 3 990,-

JOTUN DRYGOLIN
Nordic Extreme
9 liter

1 990,-

Kampanjepris ikke-medlem kr 2 290,-

... eller bygge nytt?
RKC
Lekestativ Rocky
Impr. lekestativ med to husker, taustige
og plattform for rutsjebane (kjøpes
separat). Passer for barn fra 3 år.

2 390,49891826

Kampanjepris ikke-medlem kr 2 490,SUNWIND
Gassgrill Helle
Sammenleggbart stativ.
2 brennere. Effekt 5 kW.

2 190,-

Tekniske
Tjenester

54456636

Kampanjepris ikke-medlem kr 2 390,-

arkitektur & prosjektering

BOSCH
Sprøytepistol
PFS 5000 E PROMO
1200 W

1 590,51752184

Kampanjepris ikke-medlem kr 1 690,-

Arkitekttjenester til påbygg, nybygg
og rehabilitering
Vi tilbyr våre kunder eget arkitektkontor som også leverer
et bredt spekter av tekniske tjenester. Vårt arkitekt- og
ingeniørkontor består av arkitekter, ingeniører og byggteknikere, med både byggfaglig utdannelse og praktisk
erfaring fra byggeplass. Samlet har vi unik erfaring,
kundeorientering og bransjekunnskap.

Drømmen
om hytta
Med hytte fra HIBA hjelper
vi deg fra drøm til virkelighet

Skreddersydd til dine behov
Uansett om du vil ha hytte ved sjøen, i innlandet eller på
fjellet – i tradisjonell eller moderne byggestil – hos HIBA
finner du alle typer hytter.

HIBA®Lomvi

Ingen hyttedrøm er helt lik. Derfor har du stor fleksibilitet
når du velger HIBA. Våre arkitekter hjelper deg gjerne med
å tilpasse eller tegne din helt egen hytte – skreddersydd
for deg og din families behov.
Vi har også små hytter under 70 kvm, hytter med hems
og større familiehytter.

HIBA®Svanen Trend

Se hibahus.no eller bestill
vår hyttekatalog her:

HIBA®Fossekall

Tips og råd ved
valg av hytte
Bruk god tid på å prate gjennom behovene dere har for hytta.
Hvordan ønsker dere å bruke den? Hvilken hyttemodell er best
egnet for å oppfylle familiens fritidsdrømmer?
HIBA®Gjøken

Bruk god tid på å bestemme hvordan hytta skal plasseres på
tomta. Jo bedre plassering, jo bedre får dere utnyttet utsikt,
terreng og solforhold.
Planlegg og utnytt soverommene godt, slik at du har nok
sengeplasser. Det er gøy med besøk på hytta, og ekstra gøy
når gjestene kan ligge over. Tips: Familiekøyer og smarte
sengeløsninger.
Har du ideer om endringer eller oppgraderinger, er det klokt
å gjøre disse før byggestart. Det blir ofte dyrere om du endrer
etter at hytta er tatt i bruk.

HIBA®Hubro

Finansiering av ditt neste
prosjekt med Bygger’n Pluss
Byggekonto
✖
✖
✖
✖
✖

1,5 % bonus på alle kjøp med kortet
Alle kjøp på en månedsfaktura
Rente- og gebyrfritt (inntil 50 dager)
SMS-varsling
Mulighet for betalingsutsettelse

Byggekonto forutsetter inngåelse av kredittavtale
med kredittkort etter kredittvurdering. Vi tilbyr også
betalingsutsettelse på enkeltkjøp i 4-9 mnd, fra kr 275
til kr 425. Følgende priseksempel gjelder etter endt
betalingsutsettelse eller dersom saldo ikke innfris til forfall:
Eff. rente 26,6 %, kr 40 000 o/12 mnd, kostnad kr 5 339,
totalt kr 45 339. Les mer på byggern.no/pluss

Ikke tid til jobben selv?
Planer om ny terrasse? Eller skal du sette opp en lettvegg i
stua, og trenger noen til å ta jobben for deg? Vi i Bygger’n har
et stort nettverk av dyktige fagfolk tilgjengelig, og finner de
riktige håndverkerne til akkurat ditt prosjekt.

Behov for et ekstra rom?
Trenger du tekniske tegninger?
Bygger’n kan hjelpe deg med tegninger
av prosjektet ditt, inkludert beskrivelser,
dimensjonering og beregning av
kostnadene til byggeprosjektet.
Kreves byggesøknad, hjelper vi deg med
papirarbeidet også. Spør oss gjerne om
tekniske tjenester i butikken!
Les mer om Bygger’n Tekniske Tjenester:
byggern.no/tjenester/bygger-n-tekniske-tjenester

Prisene gjelder for din nærmeste Bygger’n. Vi tar forbehold om lokale variasjoner.
Prisene i brosjyren er veiledende i perioden, og gjelder så langt lageret rekker.
Vi tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt.
Priser og sortiment kan variere p.g.a. fraktforhold og lokal lagerkapasitet.
Prisene gjelder ved kontantsalg. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

