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Foto: Stine Frivåg/ krusmynteviktualia.

Bedre søvn
med nytt
soverom
Foto: Stine Frivåg/ krusmynteviktualia.

Soverommet er kanskje det
enkleste rommet å fornye. Med
god planlegging og gode tips
blir jobben lett å gjennomføre.

Lyddemping på soverommet
Uansett hvor stort soverom du har og hva
du velger å la det inneholde, skal det være
et rom for ro. Mange velger derfor lydisolerende vinduer for å stenge ute støy. – Det
er absolutt noe å vurdere dersom du skal
skifte ut vinduene, råder Tanja Gjelsvik, butikkleder hos Byggtorget Bergan Bygg. De
fleste leverandører tilbyr vinduer med lyddemping i glasset, og spesielt for de som
har en trafikkert vei utenfor kan et lydisolerende vindu bety en helt ny verden. Ved å
velge lyddemping i etasjeskillene samt en
dør med kompaktkjerne og karm med foring rundt kanten vil man dessuten redusere
støy inn på rommet. Gardiner, tepper og andre tekstiler vil også bidra til støyreduksjon.
Fargevalg kan være
viktig for søvnkvaliteten
Fargevalg har mye å si for stemningen i
rommet. – Blå og grønn har utpekt seg som
de beste fargene å sove i, sier Tanja og forteller at mørke farger er i tiden. – Det går
mye i rolige farger, gjerne mørke toner av
blått og grønt. Det er også en trend å legge
farge i taket, slik at man får en hulefølelse.
- Til syvende og sist er viktigere å tenke på
hva som gir deg ro enn hva som er trendy,
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istemmer Stine Frivåg, daglig leder ved Byggtorget Øksnes Byggevare. – Du skal tross
alt sove der og klare å slappe av. Personlig kunne jeg aldri sovet i et ferskenfarget
soverom bare fordi det var trendfargen.
Det som er viktig når man skal male vegger,
tak og lister er å tilpasse malingen til underlaget. På soverommet kan det dessuten
være smart å velge atsma- og allergivennlig
maling uten lukt og avgasser. Hos Byggtorget hjelper vi deg og anbefaler hvilken type
maling som bør brukes hvor, slik at du får et
godt og varig resultat.
Behagelige gulv
De fleste av oss vil gjerne ha det svalt på
soverommet, men vi vil helst ikke sette føttene på et iskaldt gulv. Mange løser dette
med et teppe, men spesielt for allergikere
kan det være lurt å minimere støvsamlere på
soverommet. Tanja Gjelsvik anbefaler parkett på soverommet. - Mange velger parkett
i bruksrom som stue og kjøkken, men laminat på soverommet. Jeg ville valgt omvendt,
forteller hun. Laminatene tåler veldig mye og
er like pen som en parkett, men parkett er
hakket lunere.

Over: Mange velger mørke farger på
soverommet. – På soverommet blir
du ikke like fort lei eller overveldet,
så det er det perfekte stedet å
eksperimentere med farger, sier Stine
Frivåg, daglig leder i Byggtorget
Øksnes. På Instagramkontoen
krusmynteviktualia viser hun frem
interiørtrender til over 30.000 følgere.

Kom innom din
nærmeste Byggtorgetbutikk, så hjelper vi
deg å komme i gang!

Foto: Stine Frivåg/ krusmynteviktualia.

Foto: Stine Frivåg/ krusmynteviktualia.

Parkett gir en lun og god følelse
under bena på soverommet.

6 tips til bedre
sovemiljø
1. Ha det mørkt. Mal gjerne i mørke toner og bruk
solskjerming – enten det er gardiner, persienner
eller vinduer med integrert solskjerming.
2. Ha det kaldt. En temperatur mellom 15 og 18
grader er ideell for å sove godt. Gulvet trenger
likevel ikke være kaldt. Velg et gulv med lun
overflate i parkett eller laminat fremfor fliser.

Lag din egen
sengegavl
Søker du opp DIY sengegavl får du mange forslag, og
mulighetene er uendelige. Ta med deg din idé til en av
våre butikker, så hjelper vi deg videre. – Vi har ukentlig
folk som kommer innom for spesialtilpassede løsninger.
Og for de som ikke helt vet hva de vil ha, kan vi hjelpe,
forsikrer Tanja Gjelsvik ved Byggtorget Bergan Bygg.

Smart nattbordløsning!
Tanja Gjelsvik tipser: Er soverommet for trangt for
ordentlig nattbord? Sy en nattbordslomme på sengen
der du kan plassere bøker, mobilen og annet småplukk.
Lommen plasserer du mellom over- og undermadrassen
og tar minimalt med plass. Dessuten slipper du både
rydde og tørke støv av nattbordet.

3. Luft godt hver dag, gjerne 5-10 minutter to til tre
ganger daglig.
4. Vask dyne, pute og sengetøy jevnlig på 60 grader.
5. Legg vekk mobilen før du legger deg. Forskning
viser at det blålige lyset fra skjermen forstyrrer
søvnmønsteret og kroppens naturlige balanse.

Foto: Tanja Gjelsvik

6. Tenk oppbevaring. Det er viktig å ha en plass til
alt for å minimere rot. Tilrettelegg for å holde det
ryddig. God skapplass og skyvedører på garderobeskapene gir bedre plass.

Tanja Gjelsvik fra
Byggtorget Bergan Bygg
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349-,

249-,

PR.M2

PR.M2

Laminatgulv, 1-stav

Laminatgulv, 1-stav
Grand Avenue Champs Elysees har ekstra lange og brede
høytrykkslaminatbord. Høytrykksoverflaten gir svært god ripebestandighet.
Den unike kjernen gjør gulvet vannbestandig. Og med det pålimte
underlagsmaterialet Alloc SilentSystem får du en god lydabsorbering.
Monteres enkelt med ALULOC-låsesystem. 12,3x2410x241 mm.
50798784

Original Eik København er et holdbart og
vannbestandig gulv i høytrykkslaminat.
Originalserien har pålimt Alloc SilentSystem
underlagsmateriale som gir god lyddemping.
Monteres enkelt med Alu-låseskinne.
11x1207x198 mm.
53672265

199-,
PR.M2
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Laminatgulv, 1-stav

Laminatgulv, 1-stav

Moderne Grå Eik er et flott laminatgulv med
2 m lange bord, samt faset kant på alle
fire sider. Gulvet leveres med trestrukturen
Genuine, en lett polert struktur som følger
treverket ned til de fineste detaljer. Gulvet
har en silkematt finish. 9,5x205x2050 mm.
46897162

New England-eik er en beige eikedesign
med mye sjarm og karakter. Dette gulvet
er en del av vår Sensation-kolleksjon
med AquaSafe-teknologi, og er praktisk
talt umulig å skjelne fra ekte tre. Gulvet
leveres med silkematt finish og naturtro
sprekker og kvister. 8x190x1380 mm.
49716338

209-,
PR.M2

Live Pure

Hvilken
gulvtype skal
du velge?

En ultra-matt lakkert
overflate som bevarer treets
personlighet. Tar hjemmet
ditt et steg nærmere naturen.

Parkett - naturlig,
lunt og ekte
Parkett har et naturlig og
unikt utseende og er mange
nordmenns foretrukne valg av
gulv. Parkett er ekte treverk
tvers gjennom - derfor er det
ingen gulv som er like. Du får
et eksklusivt, lunt og varmt
gulv som er meget behagelig
å gå på. Med klikkparkett kan
du enkelt legge gulvet selv.

999 ,–

Laminat - slitesterkt
og bruksvennlig

PR.M2

Laminat har en hard og
slitesterk overflate som tåler
mer enn tregulv. Spesielt på
kjøkkenet eller i yttergangen
vil et slitesterkt laminat ha
klare fordeler med tanke på
søl. Med et laminatgulv av
god kvalitet, vil du nesten ikke
se forskjell fra et ekte tregulv.

Parkett, 1-stav
Eik Andante Live Pure lakk 1-stav/
plank med børstet, unik, ultramatt
overflate. Legges raskt og limfritt
med 5G Click lås. 14x209x2200 mm.
49254126

449-,

199-,

Parkett, 1-stav

Parkett, 3-stav

Eik Casa 1-stav/plank Live Matt lakk
med fas. Legges limfritt med Boen
X-press Clic. 13x138x2200 mm.
53087784

Eik Casa 3-stav Live Satin Lakk.
Legges raskt og limfritt med 5G
Click lås. 13x215x2200 mm.
53087792

PR.M2

PR.M2
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Gode tilbud
på dører!

399-,

499-,

Innerdør, slett hvit
Lett, funksjonell dør
som dekker dine
grunnleggende behov og
passer til innredningen i
de fleste hjem.

Innerdør, 3-speil hvit

Foto: Swedoor

Foto: Swedoor

Formpresset Honeycombdør. En enklere og rimeligere
variant, men fortsatt fullverdig
dør. Døren er bygd på presset
fiberplate med enkel ramtre
og Honeycomb-fylling.

Dørene leveres uten vrider, karm og karmlist.

129-,

Dørvrider A13152-16 rustfri
Dørvrider av rustfritt børstet stål beregnet
for innerdører. Skjult innfesting på vriderog nøkkelskilt. Diameter på vridergrepet er
16 mm. Tilpasset dørtykkelser 36-45 mm.
Bygger ut 65 mm.
25307950
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139-,

199-,

Dørvrider A2012 børstet krom

Dørvrider Valencia børstet krom

Dørvrider av sink/zamak beregnet for
innerdører. Tilpasset dørtykkelser
38-42 mm. Bygger ut 50 mm.
45547698

Dørvrider av sink/zamak beregnet
for innerdører. Tilpasset dørtykkelser
38-42 mm. Bygger ut 50 mm.
40875916

Dørene leveres uten vrider, karm og karmlist.

1699-,
Innerdør, 1-speil hvit
Tidløs og moderne.
Massiv fyllingsdør med
støyreduserende egenskaper.

Foto: Swedoor

1190-,
Innerdør, 4-speil hvit
Kompakt og formstabil dør som
er konstruert rundt en massiv
lydisolerende kjerne. Dette gir
en støydempende effekt.

690-,
Innerdør, 4-speil hvit

Foto: Swedoor

Foto: Swedoor

Formpresset dør bygd på
presset fiberplate med enkelt
ramtre og Honeycomb-fylling.
En enklere og rimeligere dør.
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Veggplater som er
ferdig grunnet, klare for
tapetsering og maling. Enkle
å montere og man får en
tilnærmet usynlig skjøt.
Str: 12x620x2390 mm.
47126414, 50738622,
45957376

159 ,–
PR.PLATE

Glattpanel furu
ferdigmalt

Huntonit
Mikrofuge veggplate

Furu 13x120
skygge skrå hvitmalt

Kvistfri fingerskjøtt panel
13x120x4850 mm.
Farge NCS S 0502-Y.
51949164, 51949221

Ferdigmalt veggpanel i tidløst
design som er enkle å montere.
Farge NCS S 0502-Y.
Str: 11x620x2390 mm.
52848403

Kvistfri fingerskjøtt panel.
Farge NCS S 0502-Y.
53212040

329-,

129-,

329-,

Huntonit Skygge
kostemalt hvit

MDF skygge hvit

Furu 13x120 skygge
skrå gråtonet beis

PR.M2

HUNTONIT Skygge hvit er
den originale, klassiske
varianten av lekre
kostemalte veggplater.
Farge NCS S 0502-Y.
Str. 11x620x2390 mm.
42750445

139-,
PR.M2
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PR.PLATE

Ferdigmalt veggpanel i
tidløst design som er enkle å
montere. Farge NCS S 0502-Y.
Str: 11x620x2390 mm.
48904164, 44120156

119-,
PR.PLATE

PR.M2

Innvendig panel pigmentert
transparent farge.
53458186

245-,
PR.M2

Baderomspanel
F24 Denver White

Baderomspanel
M63 Denver White

Denver White 3091F24 HG. Selges i 2-pk.
Platepris kr 430,-.
Flisstørrelse 60x15 cm.
40599409

Denver White 3091M63 HG. Flisstørrelse
60x30 cm. Selges i
2-pk. Platepris kr 475,-.
47255804

289-,
PR.M2

319-,
PR.M2

Baderomspanel
M66 Cracked Cement
Cracked Cement 2204-M66 S.
Flisstørrelse 60x60 cm. Selges
i 2-pk. Platepris kr 490,-.
47255755

Fibo veggpanel
kan trygt benyttes i
våtrom og er godkjent
i.h.t. våtromsnormen.
Platene monteres
raskt og enkelt uten
bruk av membran.

329 ,–
PR.M2
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Vindu med
soldempende
glass

Økt bokomfort med lysog varmeregulerende glass
Valg av vindu kan bety mye for hvor
behagelig du får det hjemme. Bor du i
et hus med syd- eller vestvendt fasade kan det være lurt å vurdere et lysog varmeregulerende glass, slik at du
får et kjøligere inneklima i løpet av
sommerhalvåret.
Merkbart positiv effekt
Med lys- og varmeregulerende glass
slipper du å komme hjem til overopphetete rom på solskinnsdager. De sørger
for en merkbart positiv effekt på innemiljøet i store deler av året og bidrar til
en stabil varmebalanse. Soldempende
glass har god isolasjon og har samtidig
lite refleksjon, slik at du får mest mulig
sollys inn i rommet. De er nøytrale, har
riktig fargegjengivelse og krever ikke
annet vedlikehold enn vanlige vinduer.

Velg solfaktor etter dine behov
Du kan selv velge hvor mye av
solenergien du skal slippe inn. Et
soldempende glass med solfaktor 0,30
stopper hele 70 % av solvarmen. Dette
tilsvarer den samme beskyttelsen
som en utvendig persienne. Velger
du solfaktor 0,45 stopper du 55 % av
varmen hvilket tilsvarer en markise,
mens solfaktor 0,60 stopper 40 % og
tilsvarer en innvendig persienne.
Det er mange aspekter å ta hensyn til
når du skal velge nye vinduer til din
bolig. I Byggtorget har vi riktig fagkompetanse og kan hjelpe deg å finne vinduer som dekker akkurat dine behov.

379-,
Varmluftsvifte 2 kW
Robust varmluftsvifte spesielt beregnet
for håndverkere og andre som har behov
for midlertidig såvel som permanent
oppvarming av byggeplasser, lagerog verkstedlokaler o.l. Ovnen har 3
effekttrinn og regulerbar termostat.
46898997

299-,
299-,
Snøskuffer

699-,

46959825, 46965202, 46959776

Brannslukker skum AB 6 L
AB skumslukker for følgende bruksområder;
(A) - For slokking av brann i tre, papir, tekstiler
o.l.; (B) - For slokking av brann i brennbare
væsker som bensin, olje og maling. Med
brann klasse 21A kan man bruke denne
brannslukkeren som hovedslukker i bolig.
44119316

499-,
349-,
10

399-,

Brannslukker pulver ABC 6 kg
ABC pulverapparat for følgende bruksområder;
(A) - For slokking av brann i tre, papir, tekstiler
o.l.; (B) - For slokking av brann i brennbare
væsker som bensin, olje og maling og (C) - For
slokking av brann i gasser som propan, metan
og hydrogen. Brann klasse: 34A, 183B.
41437815

Røykvarsler RF optisk pk 3 stk
Optiske røykvarslere med 2-veis trådløs
forbindelse, inntil 24 enheter. Rekkevidde
ca. 60 m ved fri sikt. 1 stk. 9V og 3 stk.
AA batteri inkl.
45342273

2390 ,–
1490-,
Borskrutrekker 18V med 74 delers bor-/bitssett
Borskrutrekker
DDF484Z BL-M 18V

Denne pakken gir deg alt du trenger i én og samme koffert; sterk 18V
borskrutrekker, 2 stk 18V 3,0Ah batterier med batteriindikator, lader,
bor og bits. Maks bordiameter i tre 36 mm, stål 13 mm. Omdreining
400/1300. Girhus i metall og med to gir. Moment 27/42Nm. 16
momentinnstillinger med batteriindikator. Lader: DC180SD batteriladeren
kommuniserer med hver enkelt battericelle for å kontrollere volt og
temperatur for optimal lading. Lader 3,0Ah batteri på ca. 60 min. Borog bitssettet har 74 deler. Inneholder en rekke standardbits, bitsholder,
pipeoverganger, trebor, stålbor, murbor og flatbor.
54467662

Batteridrill 18V for tøffe jobber. Dreiemoment 36/54Nm og et
mindre forbruk av batteri med børsteløs motor. Z-modell leveres
uten batteri og lader. Brukerfordeler: - Lavt strømforbruk takket
være børsteløs motor. - Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide
med. - LED-arbeidsbelysning. - Meget effektiv og kompakt
allround maskin for profesjonell bruk. - Girkonstruksjon i metall
gir lang levetid. - Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin
mot overbelastning. - Z-modell - leveres uten batteri og lader.
- Elektronisk overbelastningsvern beskytter bruker og maskin.
51714963

2990-,

Batteripakke 18V
2 stk 5.0AH/DBL lader
DC18RD. Dobbel batterilader
DC18RD og 2 stk. 18V/5,0Ah
batterier med statusindikator
(BL1850B). 45 min. ladetid.
Alt kommer i Makpac koffert.
Perfekt startpakke for
batterimaskiner. Utvid med
Makita Z-modeller etter ønske.
51913752

1090-,

Batteri BL1850B 18V/5,0AH LI-ION
Batteri BL1850B, 18V, 5,0Ah Li-ion slide. Med
batteriindikator, dvs. lys som viser hvor mye
strøm som er igjen i batteriet. Kan brukes
i alle 18V Li-ion-maskiner som har gul
terminal eller har stjernemerking. Ladetid
med hurtiglader DC18RC er ca. 45 min.
51527026

1390-,
Bajonettsag 18V
Batteridrevet bajonettsag 18V DJR186Z.
Bytte og justering av blad uten bruk av
verktøy. Z-modell leveres uten batteri og lader.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
51464454

Avstandsmåler
laser 30m
LD030P. Rekkevidde:
30m. Målernøyaktighet:
2 mm. Vekt: 95g.
50539296

749-,

1449-,
Radio DMR110

DMR110. Radio for byggeplassen! For
mottak av både DAB- og FM-frekvenser.
Fungerer med 7,2V - 18V batterier eller
medfølgende strømadapter. AUX-inngang
og LCD-skjerm. DMR110 Kan også
benyttes med nye Slide 10,8V batterier.
Radioen leveres uten batteri og lader.
52102884
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Gjøco er en av Norges ledende produsener
av maling til det dekorative markedet, og
tilbyr prisgunstige produkter av høy
kvalitet. Gjøco er en totalleverandør med
et bredt sortiment av maling til hus og
hjem. Vi er opptatt av å produsere miljøog helsevennlig, og flere av våre produkter
er Svanemerket. Siden 2015 er Gjøco
sertifisert som Miljøfyrtårn.

Huskeliste
maling

for best resultat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vår Bliss-serie er for deg som ønsker det
beste av helse- og miljøvennlig maling
på markedet. Serien er Svanemerket og
anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

Forlengerskaft
Akryl/sparkel
Spannåpner
Spesialvask
Rørepinne
Rullesett
Dekkfilt
Maskeringstape
Engangshansker
Pensler

299 ,–
PR.SPANN

Gjøco Alle rom
Vanntynnet, slitesterk og meget vaskbar
akrylmaling for innendørs bruk. 2,7 liters spann.
51567793, 51567785, 51567774, 51567766
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289 ,–
PR.SPANN

Gjøco Bliss

319 ,–

Helsevennlig, silkematt (10) og halvblank (30)
interiørmaling for vegger i tørre rom. Fri for
løsemidler og skadelig avdamping. Minimal
lukt. Høy vaskbarhet og garantert dekk med to
strøk. Den eneste helsevennlige malingen som
kan blandes i alle farger. Anbefalt av Norges
Astma- og Allergiforbund. 3 liters spann.
51560441, 51560437, 45697203, 45697218,
45697222, 45697237

PR.SPANN
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Gjøco Vegg Interiør
Silkematt interiørmaling til vegger av
bygningsplater, tapet, glassfibervev,
puss og betong i tørre rom. Luktsvak
og slitesterk med suveren vaskbarhet.
Tørker hurtig og har dekkgaranti allerede
etter to strøk. Enkel å male med og gir
et vakkert sluttresultat. 2,7 liters spann.
40834483, 40834582, 40834624, 40834665

179 ,–
PR.SPANN

Helmatt, vanntynnbar
og luktsvak PVA-maling. Til
grunning og dekkmaling i tak
av betong, bygningsplater,
puss, sandsparkel og vev.
Kan brekkes i lyse farger.
Produktet er lett å påføre
og gir et skjoldfritt resultat.

Gjøco Tak 02 Interiør
2,7 liters spann.
40834830

229
PR.SPANN
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,–

649 ,–
PR.SPANN

Gjøco Tak 02 Interiør
10 liters spann.
40834822

229 ,–
PR.SPANN

Gjøco Kalkmaling 0,68 liter
Helmatt, mineralsk kalkmaling til
innendørs bruk i tørre rom. Gir et
sofistikert, vakkert, og betongaktig
uttrykk. Bruksområde: benyttes på
bygningsplater, puss, betong og
sparklede overflater. 0,68 liters spann.
51413577

319 ,–
PR.SPANN

Gjøco Supermatt Rom
Vanntynnbar, helmatt akryl veggmaling som gir fargedybde og
et vakkert rolig resultat uten gjenskinn. Bruksområde: mellomog toppstrøk på vegger av f.eks. bygningsplater, overmalbar
tapet, puss, betong og sandsparkel. Til panel anbefales Gjøco
Superfinish. 3 liters spann.
45098506, 45098514, 45098525, 45098533
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Du kaller det
oppussing.
Vi kaller det
PLANKEKJØRING.
På Byggtorget er vi opptatt av at din jobb
skal bli så enkel som mulig. Derfor har vi
kompakte butikker for en rask og effektiv
handel og byggevarene du faktisk trenger.
Velkommen innom. Vi snekres!

www.byggtorget.no

Byggtorget Byggekonto
– praktisk finansiering
av ditt prosjekt!
Ved å opprette en Byggtorget Byggekonto
får du enkelt oversikt over varekjøpene du
gjør hos Byggtorget. Enten du skal bygge
garasje eller legge nytt gulv på terrassen,
kan du søke om Byggtorget Byggekonto
inntil kr. 200 000.

Ved opprettelse av konto vil du
få tilsendt et kredittkort som kan
brukes i alle butikker, nettbutikker og
minibanker verden over.
Alle kjøp er rentefrie frem til forfall
(inntil 6 uker), deretter gjelder
følgende priseksempel:
Eff. rente 26,6 %, kr 40 000 o/12 mnd.,
kostnad kr 5 339, totalt kr 45 339.

Minste månedlige betaling er
3 % eller begrenset nedad til
kr 199. Varekjøp er gebyrfritt
i Norge. Ved minibankuttak og
overføringer påløper rente fra
første dag.

Hvordan får
jeg en Byggtorget
Byggekonto? Gå til
www.byggtorget.no/
finansiering

Byggekonto tilbys i samarbeid
med Santander Consumer
Bank. Søknad forusetter
kredittvurdering.

Tilbudene gjelder kun i kampanjeperioden, eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan p.g.a.
fraktforhold, lokal byggeskikk, lagerkapasitet mm. avvike fra brosjyren. Tilbudene er netto hentepris og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil!

