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Slik sørger du  
for et tett tak
Har du et gammelt hus og lurer på om taket bør byttes? Etter 30 år er de fleste 
tak modne for å helt eller delvis skiftes. Jevnlig vedlikehold vil kunne gi taket 
noen ekstra år og spare deg for store utgifter. Må du likevel skifte gjelder det 
å gjøre en grundig jobb slik at det blir lenge til neste gang. Våren er et godt 
tidspunkt for å planlegge rehabilitering eller bytte av tak.

Hvert eneste år faller det nesten 470 
000 liter nedbør på et norsk gjennom-
snittstak. Etter hvert som årene går 
oppstår sprekker og utettheter i de 
fleste ordinære taktekkinger. Når vann 
trenger inn gjennom ytre taktekking 
og undertak, oppstår det raskt fukt-
skader. Mugg- og råtesopp angriper 
takkonstruksjoner, bærebjelker og 
vegger. Slike skader er enhver huseiers 
mareritt. Heldigvis kan de unngås. Hos 
Byggtorget får du alt du trenger for et 
komplett tett tak. 

Dersom taket ditt er skadet, gammelt 
eller har begynt å lekke bør det skiftes 
først som sist, før det oppstår store 
og kostbare skader. «Dersom du 
allerede har oppdaget en innvendig 
lekkasje, har nok skaden vært der en 
stund», forklarer Bjørnar Kvamme 
fra Byggtorget Digernes. En årlig 

inspeksjon kan avdekke begynnende 
lekkasjer og spare deg for mye penger 
og ubehagelige overraskelser. 

«Er du usikker på om taket holder 
mål, er det lurt med en sjekk», 
råder Bjørnar. Mindre lekkasjer er 
vanskelige å oppdage, og kan i verste 
fall gi råte som først oppdages når 
skaden er så stor at hele eller deler 
av takkonstruksjonen må byttes. Det 
kan være vanskelig å finne omfanget 
på skaden på taket ved bare å se 
på det ytre. Kan man se skaden, er 
det ofte fukt under. «Jeg anbefaler 
alle som skal skifte tak å være nøye 
med grunnarbeidet og besiktelsen av 
undertaket. Her kan man ikke satse på 
at det går greit, da vil dette være det 
første som ryker. Det er lite vits å legge 
penger i taktekket dersom undertaket 
ryker etter bare få år», sier Bjørnar. 

Takpanner med taksteinsprofil er et 
prisgunstig alternativ for et klassisk tak. 

©
 Icopal

ISTAPPER
Hang det store istapper fra 

taket i vinter? Det er et tydelig 
tegn på dårlig isolasjon. Ved å 
etterisolere taket vil du kunne 

hindre potensielle skader  
på huset og samtidig  

redusere energibehovet.  
Det er penger spart!

Takstein eller takplater? 
De aller fleste norske trehus har tak med 
tradisjonell takstein som finnes i en 
rekke varianter og ulike design og farger. 
Takstein har mange fordeler. De demper 
godt støy og finnes i både betong og 
tegl i flere prisklasser. Teglstein krever 
mindre vedlikehold enn takpanner og 
tradisjonell betongtakstein. 

Platetak passer fint på moderne 
funkishus, men kan også gi et helt nytt 
uttrykk på et klassisk trehus. Takpanner i 
stål fås både som glatt, matt og granulert 
ru overflate, i mange farger og dekorer, 
også med taksteinsprofil. Stålplater 
er lettere enn takstein, har lang levetid 
og er raskt å legge. «Tak-panner er et 
prisgunstig alternativ som gir et lett tak. 
Da slipper du ta hensyn til en eventuell 
forsterkning av takkonstruksjonen. 
Takpanner fås des-suten i mange ulike 
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Før du bestemmer deg for om du vil ha takstein, takplater 
eller takpapp, er det noen ting du må tenke over: 

•  Tyngden: Skal du skifte fra takpapp til takstein må du 
sørge for at taket ditt tåler vekten. 

• Omgivelsene: Er takvalget i tråd med retningslinjene i 
kommunens reguleringsplan?

• Vedlikehold: Hvor mye tid vil du bruke på vedlikehold 
i årene fremover? Husk at ulike tak har ulike 
vedlikeholdsbehov.

• Hvem skal legge taket? Uansett om  
du skal gjøre jobben selv eller leie  
inn hjelp, er planlegging den viktigste  
delen av jobben. Byggtorget kan hjelpe  
deg med komplett materialliste  
for arbeidet. 

• Hva mer? Når taket først skal skiftes  
er det viktig å gjøre en god vurdering  
av hva mer enn selve taket du trenger:  
Diffusjonsåpent eller diffusjonstett  
undertak, nye vannbord og vindskier,  
mer isolasjon, nye takrenner, snøsikring,  
takstige, feieplattform?

Viktig å tenke på når 
taket skal byttes

Husk vedlikehold!

Takpanner fås i mange 
ulike profiler og design 
som vil kunne gi huset 
ditt et helt nytt preg. 

Enkelt vedlikehold
1. Fjern mose med mosefjerner, skrape eller vannslange.  

NB! Ikke bruk høytrykkspyler på tak!
2. Fjern kvister og rask fra takrenner
3. Beskjær trær og kvister som er i kontakt med taket

Tips til vedlikehold av tak
En enkel årlig inspeksjon kan spare deg for mye penger og 
ubehagelige overraskelser. 

•  Er taktekkingen hel, tett og uten sår?
• Er takktekkingen rundt gjennomføringer og piper tett? 
• Er det mose eller annen skitt på taket? 
• Er takfot, vindski, pipebeslag og plateendene fri for rust, 

avskalling eller sprekker? 
• Er takrenner tette, eller fri for løv, støv og lignende? 
• Er det fukt på innsiden? Sjekk spesielt ved møne og vinkler

Tradisjonell takstein fås i både betong og tegl 
i flere prisklasser. Tegltakstein er den mest 
eksklusive varianten som krever minst vedlikehold. 

©
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©
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type profiler og et stort spekter design», 
sier Bjørnar. Det tredje mest vanlige 
alternativet er takpapp eller takshingel. 
Takpapp har god levetid, er raskt å 
legge og vil ofte være det rimeligste 
alternativet. En god papp kan også 
brukes senere som underlagspapp for 
eventuell plate- eller steintak. 

Viktig å tenke over for valg av tak
Før du setter i gang er det noen ting 
som er viktig å tenke på. Alle typer tak 
har sine egenskaper som gir spesielle 
fordeler. Til bolig er det i prinsippet tre 
typer tak å velge mellom: Takstein i 
betong eller tegl, platetak av stål eller 
aluminium eller takshingel/takpapp. I 
tillegg finnes det forskjellige varianter, 
som torvtak, glass- eller plasttak og tak 
i treverk eller stein, til hytter og andre 
bygg. Kom innom en av våre butikker 
for gode råd om hva som passer best 
for din bolig.
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30 års  
garanti!

TP 20 ståltakplate

Profilert takplate i et rikholdig 
fargeutvalg. Fåes i standard lengder 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 meter. 0,5 
mm tykkelse. Utvalget kan variere 
fra butikk til butikk. Frakt kan 
tilkomme på bestillingsvarer.

Mataki selvbygger overlag
 
Ettlags selvklebende takbelegg for 
montering på nye og omtekking av 
gammel takpapp ned til 3 grader. 
Egner seg til både hus og hytter.
45307780

133,9
PR.M2

Metrotile takpanne Quartz
 
Metrotile takpanne kjennetegnes ved 
klassisk design og høy styrke. Overflaten er 
behandlet med OptigalTm aluzink som gir 
uovertruffen holdbarhet. 40 års garanti.
49125720

199,-
PR.M2

Mataki  
takshingel skrå

 
Mataki takshingel for 

montering på nye og gamle 
tak. Enkel montering med 

produktgaranti på 30 år.
51134765

PR.M2

99 ,–
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Zanda KDN Glasert TegltaksteinZanda Minster Betongtakstein Zanda Protector Betongtakstein
 
Ekte hollansk tegltakstein med dyp glans 
(15,7 stein/pr m2). Alle prisene er eksklusiv 
frakt og takløft fra Monier sitt lager. 
48660901

Flat betongtakstein som gir et spennende 
uttrykk (9,5stein/pr m2). Alle prisene er 
eksklusiv frakt og takløft fra Monier sitt lager. 
44226015

Norges mest solgte glatt betongtakstein 
(9 stein/pr m2). Alle prisene er eksklusiv 
frakt og takløft fra Monier sitt lager.  
46035712

439,-
PR.M2249,-

PR.M2
109,-

PR.M2

Forutsetter bestilling av komplett tak med festemateriell, snøsikring/takstige, fuglelister, mønebånd og gavlløsning ventilasjonshette. 
Alle prisene er eksl. frakt og takløft fra lager. Eksakt pris og antall stein pr. m2 vil variere med utforming av taket. Ta kontakt med 
Byggtorget, så utfører vi en komplett beregning og gir deg korrekt pris

Husk at 
taklegging er 
et fagområde 
I Byggtorget har vi riktig 
fagkompetanse og kan hjelpe 
deg å finne et prisgunstig tak 
som dekker dine behov. Ta med 
målsatte plantegninger av taket 
og takvinkel, så kan vi gi deg et 
komplett tilbud på ditt nye tak.
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Skal du gi huset ditt en ansiktsløftning med nye takrenner er det ikke bare sort og hvitt å velge mellom! På markedet 
i dag finnes det takrennesystemer i mange ulike materialer og farger. Med små grep kan du bruke takrennen til 
å løfte husets design og profil. Takrenner fås i den velkjente runde formen, men du kan også få rektangulære 
takrenner eller en halvrund variant med buet front og rett bakkant. Om du handler fra Byggtorget vil du også ha 
mulighet for å kjøpe en mengde type beslag i samme farge og kvalitet.

Velg riktige takrenner

Takrennesystem i Stål
Velger du lakkert ståltakrenne vil det gi 
deg en solid takrenne i mange år fremov-
er, med en fargebelegning som er svært 
værbestandig og som derfor vil holde seg 
omtrent uforandret. Her finnes det hele 
10 ulike farger å velge mellom.
 
Takrennesystem i Magestic
Magestic takrenne har egenskaper 
som du normalt må betale mye mer 
for. Takrennen leveres blank og fin fra 
fabrikk og vil etter hvert patineres over 
i en mørkere grå farge som gir et rustikt 
utseende. Den er klassifisert i korrosjon-
sklasse C4 hvilket gjør den til en vinner 
langs kysten. Takrennen er produsert i 
stål med en legering av sinkmagnesium.
 
Takrennesystem i Aluminium
Aluminium er et bærekraftig produkt som 
er 100 % resirkulerbart. Produktene har 

lang holdbarhet både teknisk og estetisk. 
Finnes i sort og hvit, samt farge silver. 
 
Takrennesystem i kobber
Det er også mulig å smykke huset med et 
eksklusivt takrennesystem i kobber.  
Kobber er et rent metall som over tid får 
en grønn patina ved kontakt med fuktig 
luft. Det er ikke mange bolighus som vel-
ger takrennesystem i kobber. Grunnen til 
det er ganske enkelt den høye prisen for 
dette eksklusive materialet. 

Takrennesystemets funksjon  
er å lede vannet bort fra fasade  
og grunnmur
Tenk på hvor mye vann takrennesys-
temet skal ta unna og at det er nedløpet 
som er rennesystemets «flaskehals». Det 
finnes større dimensjoner enn 75 mm, 
noe som kan være en fordel dersom det 
styrtregner. Normalt er takrennen som 

brukes i Norge 125 mm, men velger du 
150 mm vil takrennen fange opp mer 
av regnet ved styrtregn. Tendensen til 
større renner og nedløp ser vi i Europa, 
der større dimensjoner enn det vi bruker 
her på berget er vanlig. De mest solgte 
dimensjonene i Danmark er for eksempel 
150 mm takrenne og 87 mm nedløp.
 
Glem ikke vedlikeholdet
Pass på å rense takrennen minst en gang i 
året. Rengjør også takrennen i bakkant en 
til to ganger i året for å fjerne groe og salt-
er. For å hindre oppsamling av løv i avløps-
røret anbefales bruk av en selvrensende 
løvsil montert på nedløpsrøret.

Gi huset en  
unik profil ved  

å mikse og 
matche! 
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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 Knudsen Weum 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

 
 
7



Innerdør, slett hvit

Lett og funksjonell 
dør som dekker dine 
grunnleggende behov. 
Passer til innredningen i 
de fleste hjem.

399,-

Foto: Swedoor Foto: Swedoor

Innerdør, 1-speil hvit

Tidløs og moderne. 
Massiv fyllingsdør 
med støyreduserende 
egenskaper.

1699,-

Dørene leveres uten vrider, karm og karmlist.

Dørvrider A2012 innvendig Dørvrider Miami innvendig
Dørvrider Atlanta innvendig

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

Dørhåndtak av aluminium. 
Tilpasset dørtykkelse 38-42 mm. 
Bygger ut 50 mm.
54932432

Stilrent dørhåndtak av rustfritt stål som  
kan betegnes som det sikre valget.  
Enkelt klassisk uttrykk. Tilpasset 
dørtykkelse 38-42 mm. Bygger ut 60 mm.
51736924

119,- 139,- 199,-
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Vindu og balkongdør  
med aluminiumsbekledning
Ønsker du å bruke mindre tid på vedlikehold kan aluminiumsbekledde 
vinduer og balkongdører være det riktige for deg. Bekledningen 
beskytter trevirket mot UV-stråling og forlenger produktets levetid, 
samtidig som det gjør vinduet så godt som vedlikeholdsfritt. Hos 
Byggtorget finner du kvalitetsvinduer og -dører fra anerkjente 
leverandører, som varer i mange år. Vi hjelper deg å finne en løsning 
som passer dine behov.

Samme valgmuligheter 
Akkurat som for vanlige trevinduer leveres aluminiumsbekledde vinduer 
i mange varianter; toppsving, sidehengslet, fastkarm, balkongdør og 
heve-/skyvedører. Du får dem også med smarte funksjonsglass.

Kontakt oss i dag
Ta kontakt med din nærmeste Byggtorget-butikk for en uforpliktende 
prat. Vi hjelper deg med å komme i gang og ta riktige valg!

Foto: U
ldal

Foto: U
ldal

Ekstremt 
motstandsdyktige 
mot vær og vind, 

år etter år.

Skal du bytte vindu 
eller balkongdør? 
Snakk med noen som  
har peiling. Prøv noen 
skikkelig gode råd fra 
Byggtorget, helt gratis 

og alltid på lager.
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Det er ikke lett å orientere seg når 
man skal velge brannslukningsap-
parat til hjemmet. Pulverapparater 
er mer effektivt, har lenger levetid 
og er enklere å bruke. Men skum 
vil gjøre betydelig mindre skade. 
Skummet kan enkelt tørkes opp og 
forårsaker sjeldent mer skade enn 
såpevann, mens pulver gir omfat-
tende skader da det sprer seg i luft-
en og legger seg overalt. 

I tillegg er det viktig å skille på type 
brann. Pulver slukker alle slags 
branner, mens skum er best eg-
net til å slukke brann i brennbare 
vesker og i faste materialer som 
tre og tekstiler. Dersom brannen 
eskalerer og tar tak i interiøret, er 
pulverapparatet mer slagkraftig.

Vi anbefaler at man har begge del-
er, med skumapparat plassert på 
kjøkkenet. Dersom du kun skal ha 
én slukker, anbefaler Brannvesenet 
et pulverapparat på minimum 6 kg, 
med høyeste klasse 55A for å få 
best slukkeeffekt. Husk å komplet-
tere med et brannteppe!

Dette er kravene
Ifølge «Forskrift om brannforebyg-
ging» (FOB) plikter boligeiere å 
sørge for at boligen er utstyrt med 
minst ett av følgende slukkeutstyr 
som kan brukes i alle rom:

• formfast brannslange med 
innvendig diameter på minst 10 
mm fast tilkoblet vannforsyn-
ingsnett

• pulverapparat på minst 6 kg 
med ABC-pulver

• skum- eller vannapparat på 
minst 9 liter

• skum- eller vannapparat på 
minst 6 liter med effektivitetsk-
lasse på minst 21A

• annet manuelt slukkeutstyr med 
tilsvarende slukkekapasitet.

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

Røykvarsler RF optisk pk 3 stk

399,-
Nøkkelboks med 
kode HABO 103

Hengelåser 3-pakk Hengelås med kode

For veggmontering innendørs og på 
skjermede steder utendørs. Boksen 
leveres med et deksel foran kodehjulene 
som beskytter mot vær og vind.
52081642

3-pakk likelåsende hengelås 
av massiv messing. Leveres 
med 4 stk. nøkler. Egnet for 
bruk både inn- og utendørs.
52081434

Farge: rød. Mye brukt som 
skaplås både på skoler og 
i garderober. Egnet for bruk 
både inn- og utendørs.
52081521

199,-

149,-59,-

Skum  
eller pulver?

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
(C) - For slokking av brann 
i gasser som propan, 
metan og hydrogen. 
Brann klasse: 34A, 183B.
41437815

349 ,–
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Kjedesag 2X18V DUC303Z

Kraftig batteridrevet kjedesag for bruk inne i 
bygninger, trepleie osv. Børsteløs motor gir lang 
levetid og driftstid. Høy kjedehastighet på hele 
20m/s. Enkelt å bytte sverd og kjede uten bruk 
av verktøy. Z-modell leveres uten batteri og lader.
51831712

Avstandsmåler 
laser 30 m

Borskrutrekker DDF484Z BL-M 18V

LD030P. Rekkevidde: 30m.  
Målernøyaktighet: 2 mm.  

Vekt: 95g.
53307005

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

749,-

Denne pakken gir deg alt du trenger i én og samme koffert; sterk 18V 
borskrutrekker, 2x 18V 3,0Ah batterier med batteriindikator, lader, bor og 
bits. Maks bordiameter i tre 36 mm og 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. Bor- og bitssettet har 74 deler. Inneholder en rekke 
standardbits, bitsholder, pipeoverganger, trebor, stålbor, murbor og flatbor.
54467662

Borskrutrekker 18V med 74 delers bor-/bitssett

3890 ,–

1490,-

2390,-
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Espegard bålpanne

Panna kan justeres i høyden 
etter behov. Bena reguleres 
lett etter underlaget slik at 

bålpanna står støtt.
40054678

• Enkel å montere
•  Kan stå ute hele året
•  Stilig design i cortenstål
•  Stor åpning med godt 

innsyn inkluderer alle i 
varmen

•  Foreslått tilbehør:  
Gnistfanger og grillrist

•  Vedlengde: 60 cm
•  Mål: H 118 x B 50 x D 50 cm
•  Vekt: 30 kg
42387917 

Terrazza utepeis

3590 ,–

1599 ,–
Kan være bestillingsvare hos noen av våre forhandlere. Kan være bestillingsvare hos noen av våre forhandlere.

GJØR SOM PÅ TV:

Ta på deg  
brillene  
og besøk  
Byggtorget for
MAGISKE TILBUD!

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!

Byggtorget Byggekonto

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. 

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

– praktisk finansiering av ditt prosjekt!

Hvordan får  
jeg en Byggtorget 

Byggekonto? Gå til 
www.byggtorget.no/

finansiering




