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Magnus Berg Danielsen fra
Byggtorget Vesterålen Byggservice

Slik får du et praktisk
inngangsparti
Skal du pusse opp
gangen? Byggtorget
gir deg gode råd om
hvordan du kan få et
funksjonelt og praktisk
inngangsparti.

«De aller fleste som oppgraderer
gangen, ønsker å få bedre plass etter
oppussing, og da er skyvedørsgarderobe et smart alternativ», forteller
Magnus Berg Danielsen fra Byggtorget Vesterålen Byggservice. Mange
tar turen innom Byggtorget allerede i
planleggingsfasen.
En garderobeløsning som fungerer
Det aller viktigste når du skal i gang
med ny garderobe er å planlegge for
nok plass. «Det er viktig å ha et system
med nok kurver, skohyller og hengeplass til daglig bruk», sier Berg Danielsen. De fleste produsenter av garderobeinnredning har fleksible løsninger
der du kan skreddersy til din families
bruk. Har du små barn, er det lurt å
planlegge slik at barna selv kan rydde
på plass jakker, skolesekker, sykkelhjelmer og sko. Det kan også være lurt å
sette av plass utenfor selve garderobeskapet til noen kroker til gjester og for
klær som ikke er helt tørre. En skyve-
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dørsgarderobe er den aller beste løsningen for å utnytte plassen i entreen
best mulig. Speil i dørene vil dessuten
gi en større romfølelse og bedre utnyttelse av lyset.
Slipp lyset inn og kulda ute
«Det er en kjempefordel med godt lys
inne i garderoben», sier Berg Danielsen,
som anbefaler å vurdere en spotskinne
eller lignende for best mulig lys. En utgangsdør med vinduer vil også gjøre
underverker for lyset i selve inngangspartiet. Kanskje er det uansett på tide
å bytte ut ytterdøren? Berg Danielsen
peker på to hovedårsaker til at det er
på tide: «Har du merket trekk fra døren
over tid, er det på høy tid å bytte. Mange velger også å bytte en gammel dør
til en ny, sprek dør som passer bedre til
deres egen stil og til husets fasade».
God kvalitet er det aller viktigste for at
døren skal tjene sin viktigste funksjon:
Holde kulde, lyd og innbruddstyver ute.

Tips til en
garderobeløsning
som fungerer:
• Planlegg for nok plass!
• Ha hyller og kroker i barnehøyde
• Egne knagger til gjester utenfor selve
garderobeskapet
• En åpen hylle eller frittstående kroker der
man kan henge våte jakker og regntøy til tørk
• Skyvedører gir maks utnyttelse av
plassen i entréen
• Speildører gir større romfølelse

© Elfa

Hold på varmen og spar energi med et vindfang
Et vindfang vil kunne, slik navnet sier, holde vind
og kulde ute, og dermed bidra til å redusere husets
varmetap. Har du et eldre hus kan det være en god idé
å sette opp en lettvegg og/eller en dør i gangen for å
holde på varmen og spare energi med et vindfang.

© Swedoor

Gratis råd hos Byggtorget
Enten du bare skal bytte garderobeløsning, eller du vil gi inngangspartiet
en full overhaling med ny inngangsdør, slitesterkt gulv og nye vegger, kan
Byggtorget hjelpe deg. Kom innom oss
allerede i planleggingsfasen, så finner
vi sammen den optimale løsningen for
deg og ditt hus.

© Elfa

Velg riktig gulv til gangen
Det er viktig at gulvet i gangen er av
god kvalitet som tåler både slitasje
og våte sko. Berg Danielsen anbefaler høytrykkslaminat, en løsning som
tåler stor trafikk, og som er både støtsikkert, varmebestandig og vann- og
flekkbestandig. Høytrykkslaminat er
svært slitesterkt og kommer i mange
ulike utforminger. I tillegg til den slitesterke kvaliteten, er gulvet enkelt å legge og vedlikeholde. «Høytrykkslaminat
klarer du fint å legge selv», mener han.

Velg riktig ytterdør
Norge er et land med mye vind og vær. God kvalitet
på ytterdøra er derfor viktig for å holde kulda ute.
Dette bør du tenke på når du skal velge ny dør:
• Velg kvalitet utfra hvor værhardt huset ligger til
• Bytt ut nøkler med integrert kodelås i døren
• Dører med vindu slipper mer lys inn i entréen
• Hva passer til fasaden og til din personlige stil?
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Utvendig kledning
Du kan få fabrikksmalt kledning i mange profiler og farger.
Det sparer deg for mye tid og gir god beskyttelse av ditt hus.
Kom til oss i Byggtorget så hjelper vi deg med riktig
kledning til ditt hus.
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Fordeler med
behandlet
kledning
›

Raskere byggetid, da du unngår
malearbeid

›
›
›
›
›
›

Ingen krympestriper og forlenget levetid
Bedre kvalitet - behandles på fabrikk
God beskyttelse mot råtesopp og alger
Kan monteres uansett vær
Kan leveres i tilpassede lengder
Leveres i de fleste farger

Royal terrassebord
28x120 brun/grå Duo/Uno
Royalimpregnert treverk innehar
unike egenskaper som er ideelt for
deg som ikke ønsker å bruke tida på
vedlikehold. Behandlingen kapsler
inn impregneringen i treet og sørger
for en ekstrem råte-beskyttelse.
43983274, 47258521

31

90

Nå med
mange fargemuligheter!

PR.LM

Royal kledning
Du får royal kledning i mange forskjellige
farger og profiler. Bruk av Royal kledning/
terrassebord reduserer vedlikehold av ditt
hjem og du kan bruke tiden din på andre ting.
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P-1700 Ytterdør
✔
✔
✔

God isoleringsevne
Fås kun i hvit
Lett kjerne

Foto: Swedoor

5490 ,–
Identity ytterdør
Identity er en moderne
kvalitetsytterdør som har god
isoleringsevne, er støyreduserende
og som leveres med skjulte
hengsler. Som standard leveres
den hvitmalt, men mot et tillegg
i prisen kan den fås i nesten
alle NCS-S- / RAL-farger. Denne
ytterdøren oser kvalitet og vi gir
deg utover 5 års garanti også
10 års formstabilitetsgaranti.
25516965

Foto: Swedoor

15990 ,–
Dør på bildet er priset inkl. farge kr 15990,-.
Dørene leveres montert i karm. Husk å kjøpe vrider/håndtak.

HUSNUMMER
SOM GLASS
Glasset i ytterdøren kan ha
flere funksjoner enn bare
lysinnslipp. Det finnes
spennende løsninger der
glass-åpningen utgjør
husnummeret ditt og
det gjør at du får din helt
personlige dør.
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219-,
Dørvrider Detroit utvendig rustfri
Dørvrider av rustfritt stål med
dobbeltvirkende returfjær beregnet for
ytterdører med modullåskasse. Tilpasset
dørtykkelse 38-70 mm. Bygger ut 60 mm.
51736754

229-,
Dørvrider Atlanta
utvendig rustfri
Dørvrider av rustfritt stål med
dobbeltvirkende returfjær, beregnet
for ytterdører med modullåskasse.
Tilpasset dørtykkelse 38-70 mm. Bygger ut
70 mm. Finnes også som innerdørsvrider.
51736720

Skal du bytte
tak i sommer?
- gode råd får du hos Byggtorget

Er taket ditt slitt, skadet eller mosegrodd?
Da kan det være på tide å skifte det ut. Det
finnes en rekke løsninger fra shingel til
metallplater, takstein, torv og skifer. Enten
du vil gjøre jobben selv eller sette den bort,
står vi i Byggtorget til tjeneste med gode råd.

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.

Hvorfor skifte tak?

›
›

Du minsker risikoen for følgeskader
Du unngår fuktige overraskelser

Når er det på tide å skifte ut taket?
Du bør være ekstra oppmerksom på følgende tegn:

›
›
›
›
›

Sprekkdannelse og krakelering i takbelegg
Ødelagte shingeltunger
Misfarging og/eller fullt av mose
Slitasje rundt møne, gavlveggene eller pipen
Sjekk rundt gjennomføringer i taket
– her kommer ofte lekkasjer

›
›

Slitt eller skadet undertak – gjelder særlig gamle hus

›

Sjekk loftet etter tegn på at taket ikke er tett

Fargeforandringer på lekter og sløyfer kan være tegn
på sopp- eller fuktskader

Mosebeslag
Hustak belagt med ru takstein eller shingel gir
ofte grobunn for mose! Avrenning fra en ny
smart skinne montert på toppen av mønet vil
fjerne eksisterende mose etter noe tid, og hindrer
at ny mose, gress, alger og mugg dannes.
48118904, 48118923, 48118942

99-,
PR.STK

SKARPNES

Takpanne sort
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.

Kjennetegnes ved klassisk
design og høy styrke. De leveres
i kvalitetene varmgalvanisert
stål med sink (30 års garanti)
eller Optigal TM aluzink (40 års
garanti). Finnes også i fargene
rød og grå.

Betongtakstein

Teglstein

Flat betongtakstein som
gir et spennende uttrykk
(9,5stein/pr m2). Gir et tak
med rene linjer og funkispreg.

Klassisk takteglstein utviklet
basert på norske tradisjoner
med 30 års produktgaranti.
(15,3 stein pr m2 ).
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FORSKJELLEN PÅ
EN LETTVEGG MED
OG UTEN ISOLASJON
ER STOR.
Husk å lydisolere med GLAVA®
når du bygger en innervegg i boligen
– det vil du ikke angre på.

ESSVE
pumpepute
Oppblåsbar pute i slitesterk
armert polymer. Mange
bruksområder, men er først og
fremst beregnet for montering av
dører og vinduer. 4 stk pr. pakke.
54499900

349 ,–
PR.PAKKE
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Pusse opp
eller skifte?
Er det slitasje på treverk eller
sprosser, kan gamle vinduer fint
pusses opp igjen til god standard.
Store temperaturforskjeller i huset
avhengig av årstid er et signal på
at vinduene ikke isolerer godt nok.
På 1970-tallet var U-verdien 2.80
på et vanlig vindu. U-verdi handler
kort fortalt om hvor mye varme
vinduet slipper ut. I dag får du
3-lags vinduer med u-verdi 0.80.
Merker du at det er kaldt på
fotristen, selv om det egentlig
er varmt både i rommet og på
gulvet? Da er det sannsynlig at
du kjenner et kaldras. Den kalde
luften som trekker fra vinduet
er tyngre enn den varme og
oppfattes som en ubehagelig
trekk langs gulvet.
Dette oppnår du dersom du
velger 3-lags glass i vinduet:

✔ Økt komfort!
✔ Mindre energiutslipp, som gir
lavere fyringskostnader.

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.

✔ Unngår kaldras fra vindu og
ned mot gulvet.

OBS: Et vindu med 3-lags glass
slipper ut så lite varme at det
kan føre til dugg på utsiden
av glasset når det er kjølig og
vindstille ute. Dette vil imidlertid
forsvinne av seg selv når solen
kommer frem - selv om dette er
et kjennetegn på god kvalitet kan
det være negativt for utsikten om
morgenen. Velg derfor antidugg
glass som et forebyggende tiltak.

9

Chamberlain
garasjeportåpner
ML700EV comfort
Maks trekkraft: 700N.
Passer til garasjeporter
på opp til 11,5 m2. Maks
dørhøyde: 2,25 m. Standby
forbruk: 0,8 watt. LED
belysning. Soft-start/ Softstopp Inkl. 2 x fjernkontroller,
samt trykknapp.
46898812

2499 ,–
49-,

Monteringshanske superflex
Monteringshanske med utmerket
slitasjemotstand kombinert
med fingerfølsomhet og gode
pustende egenskaper. Str 10.
45563503

79-,

179-,

Lastesurring mikro
1000 kg 4,5 m

Lastesurring mini
3000 kg 2-delt

Surringstyrke: 2000 kg.
Bruddstyrke: 1000 kg.
21945514

Surringstyrke: 6000 kg.
Bruddstyrke: 3000 kg.
21945530

Trillebåre selvbygger
Robust selvbyggerbåre med
stor kasse og støttestag for
å tåle mer lass. 90/130 l.
44854653

699 ,–
10

399-,
Skjøtekabel
25 m gummi
Skjøtekabel med lokk som
er godkjent for utendørs
bruk. H05RR-F, 3G1,5 mm.
23222318

2990 ,–
Sirkelsag 18V
DHS660Z
Kompakt og lett 18V sirkelsag
med børsteløs motor og
165mm sagblad. Sagblad
og paralellanlegg medfølger.
Z-modeller leveres i pappeske
uten batterier og lader.
55244484

749-,

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

990-,
Batteri BL1850B
18V/5,0AH LI
18V LI-ION batteri med
5,0Ah og batteriindikator
i papp kartong
forpakning. Kan brukes
overens med alle Makita
sine 18V modeller.
53307005

3890-,
Kjedesag 2X18V
DUC303Z

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

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

3690-,
Borskrutrekker
18V DDF485RTJ
Kompakt 18V batteridrill
med børsteløs motor og 2
gir. 1900/500 omdreininger i
minuttet, og 50/27 Nm hard/
soft. RTJ-modeller leveres i
Makpac systainer med 2stk
5.0Ah batterier og lader. Brukes
til boring og skruing og er laget
for profesjonelle håndverkere.
55331761
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Bygg en
garasje, utegrill
eller peis. Bygg
hva du vil!

© Leca

© Leca

LECA Basicblokk LSX
25x25x50 cm. Leca Basicblokker
LSX er velegnet for de fleste formål.
Som for eksempel til yttervegger i
uisolerte bygg, brannvegger, garasjer,
uthus, hagemurer, fundament og mye
mer. Både bærende og ikke-bærende
vegger. Leca Basic har not og fjær
som gjør det lett å plassere blokkene
riktig. Den nye LSX-teknologien gjør
blokkene lette og sterke. De mures
med weber Murmørtel M5. Denne er
pumpbar og tilpasset for utlegging
med mørtelkasse.
49082717

39-,

LECA Universalblokk
25x25x50 cm. Lecablokken er ideell for alle
dine prosjekter inne og i hagen. Til bærende
og ikke-bærende murkonstruksjoner,
våtromsvegger, garasjevegger m.m.
10523538

19-,
Murebøtte 12/20 liter
Robust murerbøtte med
håndtak og liter skala.
54381055, 25449349

Weber gulvavretting
ute 20 kg
Weber Gulvavretting Ute
gir deg enkelt et perfekt
underlag for flislegging på
uteplassen. På garasjegulvet
kan du bruke den uten noen
form for overflatebehandling.
Sekk 20 kg.
49136394

Betongblander 135 l

199-,

135 liters trommel. Leveres ferdig
montert i eske fra fabrikken.
Produsert i Europa. Stillegående
motor med overbelastningsvern
sikrer lang levetid.
48305581

3499-,

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 forutsetter
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!

