
1599 ,–

Bålpanne 
60 cm 
med rist

©
 System

hus

Skal du 
bytte 
kledning 
på huset?
Se side 2-3

Ytterdørsett med klart glass

8990 ,–

3190 ,–

Borskrutrekker 
18V DDF485RTJ
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Det kan være ulike grunner til å skifte ut 
kledningen på huset, men den vanligste 
årsaken er dårlig vedlikehold som igjen 
har ført til råte. – Tre er et veldig varig 
materiale, men på eldre hus som har 
vært dårlig vedlikeholdt eller som står 
værhardt til kan det være nødvendig å 
bytte kledning, forteller Anne-Marie Ul-
ven, marketingsjef i Moelven Wood AS. 
Har du et gammelt og trekkfullt hus, kan 
det være lurt å etterisolere samtidig.

De fleste av oss bytter nok ikke kled-
ning av estetiske grunner alene, men 
det kan være en god anledning til å 
velge en annen profil eller tretype. Det 
er utrolig hva type kledning kan gjøre 
med husets utseende. Kanskje har du 
kjøpt et gammelt hus og ønsker et helt 
nytt uttrykk? Da kan kledningen være 
et godt sted å begynne, fremfor påbygg 
og annen kostbar restaurering.

Vedlikeholdsvennlig veggkledning
Alle huseiere må regne med en viss 
mengde vedlikehold på boligen sin. 
Jevnlig husvask og ettermaling er alfa 
og omega for å unngå råte og andre ska-
der. - Det er viktig å følge malingsleve-

randørens anbefalte vedlikeholdsinter-
valler for å unngå en begynnende råte 
i treverket, forklarer Anne-Marie Ulven. 
Men det er stor forskjell fra kledning til 
kledning på hvor ofte og hvor mye som 
må gjøres. Relativt nytt på markedet er 
såkalt vedlikeholdsvennlige kledninger 
som krever minimalt av vedlikehold. Val-
get står ikke lenger bare mellom ståen-
de eller liggende kledning med bred eller 
smal profil. I tillegg til mange ulike pro-
filer kan man velge mellom forskjellige 
tresorter, royalimpregnert eller varmebe-
handlet kledning.

Kledning i ask, lerk og  
andre eksotiske tresorter
Tradisjonelt sett er gran den vanligste 
tresorten på norske hus og hytter, men 
den siste tiden har det kommet andre 
eksklusive og mer vedlikeholdsvennlige 
tresorter på markedet. - De fleste som 
velger tresorter som ask, lerk og seder-
tre gjør det hovedsakelig av estetiske 
grunner, men disse har også fordelen av 
å være vedlikeholdsvennlige, forteller Ul-
ven. – Disse «nye» tresortene for vegg-
kledning trenger i utgangspunktet ikke 
overflatebehandles, men får en naturlig 

Husets kledning skal 
beskytte huset mot vær, 
vind og andre skader. Det 
finnes mange ulike typer 
kledning, der trekledning 
tradisjonelt sett er det 
vanligste på norske hus. 

Skal du bytte 
kledning på 
huset?

Skal du bytte kledning på huset ditt, 
er det smart å etterisolere samtidig.TIPS! 

Hvorfor etterisolere?
Eldre hus har gjerne dårligere isolasjon enn dagens 
standard. Ved å etterisolere vil du få et lavere 
energiforbruk og mindre varmetap. Husk samtidig 
å sikre at ventilasjonen er optimal for et godt 
inneklima, og ta også en sjekk på dører og vinduer 
– det er her det meste av varmen forsvinner ut.

©
 M

oelven
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grå patina ganske raskt. Velger man en 
kledning behandlet med jernvitrol får 
man dessuten en noe mørkere overflate 
som gråner mer jevnt over hele huset.

Royalimpregnert kledning
Royalimpregnert treverk har lenge vært 
populært for terrasser og plattinger, 
med fordelen av å kreve minimalt med 
vedlikehold. - Men selv om royalim-
pregnert kledning krever minimalt med 
vedlikehold, kreves det likevel en opp-
friskning dersom fargen skal beholdes, 
presiserer Anne-Marie Ulven fra Moel-
ven. Fordelen med royalimpregnerte 
materialer er at de holder seg fine år et-
ter år, sprekker mindre og har ekstra god 
holdbarhet mot råte.

Termotrekledning
Et annet godt alternativ er termotrepro-
dukter. Dette er en ny generasjon varme-
behandlet treverk som gir en kledning 
som er både råtebestandig, formstabil 
og har lang levetid. Treverket går gjen-
nom en helt spesiell behandlingspro-
sess som gir et miljøvennlig resultat 
med en flott sølvgrå patina som kan stå 
ubehandlet uten vedlikehold.

Trenden er smale kledningsbord  
og eksklusive tresorter
I tillegg til det rent praktiske, har klednin-
gen på huset mye å si for husets uttrykk. 
– Hva du velger har mye å gjøre med 
type hus, forklarer Ulven. Hun forteller at 
på moderne funkishus er trenden smale 
kledningsbord og såkalte lekteklednin-
ger, mens mange med typiske sveitser-
villaer og klassiske trehus gjerne velger 
mer romantiske og tradisjonelle profiler 
som sveitser-, barokk-, dobbelfals- eller 
rektangulærkledning. – Trenden er helt 
klart at stadig flere ønsker smalere kled-
ningsbord, i tillegg til at mange velger de 
mer eksklusive og vedlikeholdsvennlige 
tresortene som ask og sedertre.

Fabrikkmalt kledning lønner seg
Moelven er en av Skandinavias ledende 
leverandører av trebaserte byggproduk-
ter og selger sine produkter blant annet 
i Byggtorgets 102 butikker. Når det gjel-
der valg av ny fasadekledning, er rådet 
fra marketingsjef Anne-Marie Ulven helt 
klart å velge fabrikkbehandlet kledning 
med Heftig overflate fremfor ubehandlet 
kledning. For som hun sier: - Når man er 
ferdig å bygge eller skifte kledningen, har 

man ofte lite lyst til å sette i gang med 
grunning og to strøk maling. Da føler 
man seg gjerne ferdig.

Fabrikkmalt kledning fra Moelven er 
grunnet med ett strøk visir og deretter 
malt med ett strøk Drygolin Ultimat.  
– Hvis du passer på å behandle ende-
ved og kuttflater kan kledningen stå i 
inntil 2 år før du må overmale, og det 
holder da med bare ett strøk. Velger 
du derimot ubehandlet kledning, må 
du i gang med grunning og to strøk 
maling. Du sparer mye tid, og på sikt 
blir det også rimeligere.

Hvorfor kan man ikke få helt ferdig 
malt kledning, og dermed unngå mal-
ing i det hele tatt? - Noen vil ha det, og 
betaler ekstra for dette. Men når man 
monterer kledningen, vil det komme 
spikerhull som bryter beskyttelsen 
malingen gir. Dette må behandles. 
Så inntil det kommer kledning uten 
synlig spikere, må man derfor ha et 
toppstrøk, avslutter Ulven.

Liggende kledning tåler mer 
vær og er enklere å utbedre. 
Stående kledning er mer 
utsatt for fuktskader, og er 
mer omstendelig å både 
montere og skifte ut. Likevel 
er stående kledning ofte brukt 
av arkitektoniske årsaker: 
Stående kledning gir huset 
et mer høyreist preg, mens 
horisontal kledning gir huset 
et lavere og bredere preg. 

Stående eller 
liggende 
kledning

©
 System

hus
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Velg fabrikkmalt 
- når du skal 
bytte kledning
 
Kledningen er grunnet og malt 
i fabrikk under optimale forhold 
med de beste overflateproduktene. 
Forbehandlet kledning sparer 
deg for mange timer med 
malekosten. Kuttflater og endeved 
må behandles umiddelbart ved 
montering – toppstrøket kan 
du vente med i inntil 2 år. Snakk 
med oss på Byggtorget om 
kledningsprofil og farge.

©
 Jotun AS

©
 Jotun AS

© Jotun AS © Jotun AS
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En kledning med rustikt utseende og lang 
holdbarhet. Royal kledning og terrassebord 
krever mindre vedlikehold, og du kan 
dermed bruke tiden din på andre ting.

Royalimpregnert kledning 
gir huset ditt en flott fasade

› 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

Fordeler  
med 
behandlet 
kledning

Byggtorget  
hjelper deg å finne 

rett kledning til 
ditt hus!

En god kledning 
gir huset god 

beskyttelse mot 
vær og vind.

©
 M

oelven

©
 Jotun AS

©
 Jotun AS
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Fasadesystemene GLAVA® Pluss System og 
GLAVA® Veggplate 31 gir en fasade med optimal 
isolasjonsevne og minimalt med kuldebroer.

VELG GLAVA® FASADESYSTEMER NÅR 
DU SKAL ETTERISOLERE BOLIGEN

Fasadesystemene er godt egnet for både 
nybygg og rehabilitering, og finnes i tykkelser 
fra 5 til 30 centimeter.

Særlig for hus fra 60- og 70-tallet er det mye å 
hente på å etterisolere når kledningen først skal 
skiftes, og med GLAVAs nye fasadeløsninger er 
det blitt enda enklere og rimeligere å gjøre eldre 
hus mer energieffektive.

ETTERISOLERING  
AV YTTERVEGG 
✔ Øker komfort og sparer energi

✔	 Du får en ny tett vindsperre og ny ventilert kleding

✔		 Om du etterisolerer utvendig kan du fortsatt bo i 
boligen mens jobben blir utført.
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Velg vindusglass som øker 
kvaliteten på hjemmet ditt
Vinduer med sikkerhetsglass
Du kan velge mellom to forskjellige typer sikkerhetsglass:

✔ Laminert glass:  
Egenskapene som gjør laminert glass unikt ligger i selve 
lamineringen. Selve glasset er ikke sterkere enn vanlig glass, 
men dersom det skades vil det fortsatt sitte fast i rammen. 
Dette minimerer risikoen for å falle gjennom glasset og for 
kuttskader dersom uhellet er ute.

✔ 
✔ Herdet glass:  

Herdet glass fremstilles ved å varme opp et vanlig floatglass 
til 650˚C for så å kjøle det raskt ned. Prosessen fører til et 
glass som er ca. fem ganger sterkere enn vanlig glass.

Vinduer med solskjerming 
Vinduer med solbeskyttende flater regulerer hvor mye lys og 
varme som slippes gjennom glasset. Et vindu med solskjerming 
slipper inn godt med lys, men stopper ca. 70% av solvarmen. 
Dette kan bidra til en stabil varmebalanse i huset hele året. 

©
 Frekhaug Vinduet

@
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atre Vinduer
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Byggtorget 
hjelper deg med 
å velge riktig 
tak til ditt hus!
Det er mange aspekter å 
ta hensyn til når du skal 
velge nytt tak til din bolig. 
Hos Byggtorget har vi riktig 
fagkompetanse og kan hjelpe 
deg å finne et prisgunstig tak 
som dekker dine behov.

Mønestein Vinkelrenne Krok for
sikringsline

Mønestein/
mønepanne

Mønespiker/
møneclips

Møneavslutning

Ventilasjonshette

Soilutlufting

Vindski / 
kantbord 

Undertak

Takrenne

FugelistStige-
sikring

Stigetrinn

Pipebeslag Feieplatå TaklukeT-møneVannbordsbeslag

Domino taktegl 

Powertekk takpanne sort

Takpanne sort

MosebeslagTakshingel skrå Monier glasert tegltakstein

89,-

Kom  
innom oss i 

Byggtorget for 
en tak-prat!

SKARPNESSKARPNES 
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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

Larvik ytterdørsett 
med klart glass

Michigan ytterdørsett 
med klart glass

✔✔ Moderne og stilren, glatt 
inn- og utside, klart glass.

✔ FG-godkjent låskasse,  
sylinder og sluttstykke.

✔ Kvistfri 105 mm karm,  
med 3 justerbare hengsler 
med bakkantsikring.

✔ U-verdi 1,0 W/m2.
✔ Hvit NCS S 0502-Y. (Andre 

NCS/RAL farger kan leveres)
✔ Modul: 9/10x20/21.  

Eks vrider.

Ytterdører  
med glass lar 

deg slippe lyset 
inn i boligen

Dørene leveres montert i karm. Husk å kjøpe vrider/håndtak.

✔ God isoleringsevne
✔ Kan fås i nesten alle NCS-S/RAL-

farger med et pristillegg
✔ Støyreduserende konstruksjon
✔ Innbruddsforebyggende beslag
✔ Forsikringsgodkjent låsenhet
✔ Kulebærende hengsler
✔ Glasskantlist uten skruer/spiker
✔ Kan leveres som lyd- og 

branndør

©
 Sw

edoor

Dørvrider Detroit utvendig rustfri
Dørvrider Atlanta utvendig rustfri

Dørvrider av rustfritt stål med 
dobbeltvirkende returfjær beregnet for 
ytterdører med modullåskasse. Tilpasset 
dørtykkelse 38-70 mm. Bygger ut 60 mm.
51736754

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

189,-PR.PAKKE
349,- 229,-

8990 ,–

Ytterdøren leveres med 2 justérbare 
innbruddsikrede hengsler låskasse 
Assa 2002 ( hakelås) med montert 
FG godkjent sylinder TrioVing 5585 
SEC og sluttstykke Assa 1407a
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499,-

499,-

1390,-

Stolpehatt 
led vinyl

53527365

699,-
Terrasserekkverk 
vinyl 180x90 cm

50557322

Hey`di Trollkraft 
sprengsement 2,5 kg

Hengelås med fingeravtrykk- 
og bluetooth funksjon

Hey`di Trollkraft er en 
spesialsement som etter 
utblanding med vann, utvikler 
et enormt ekspansjonstrykk 
- opptil 9000 tonn/m2 som 
bevirker lydløs og sikker 
oppsprekking og demolering 
av fjell og betong. Hey`di 
Trollkraft utvikler ikke gasser 
og er ufarlig ved korrekt bruk.
10157097

Hengelås med fingeravtrykk- og Bluetooth 
funksjon som åpnen enten via fingeravtrykk 
eller din mobiltelefon. Låsen styres via Habos 
APP for iOS og Android og som kan lastes 
ned via App Store eller Google play gratis.
55265166

Levegg Lillesand
180x90

Levegg Lillesand
180x150

1190,-

 
46063534

 
46063432

Sprengsement  
for oppsprekking  
og deling av stein, 

fjell og betong

279 ,–

Nyhet!
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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

2990,-

1499 ,–
Multiverktøy 
18V DTM51Z

Effektivt 18V multiverktøy 
med verktøyløst bladbytte, 
integrert soft-start for 
tryggere arbeid, justerbar 
hastinghetskontroll og 
verktøyløst bladbytte. 
Z-modell leveres uten 
batteri og lader.
48347180

Batteri BL1850B 
18V/5,0AH LI

18V LI-ION batteri med 
5,0Ah og batteriindikator i 
pappkartong-forpakning. 
Kan brukes med alle 
Makita sine 18V modeller.
53307005

990,-

Stikksag 18V DJV181Z

Letthåndterlig og presis 18V stikksag med 
børsteløs motor. Kapper opp til 135 mm treverk 
og 10mm stål. Trinnløs hastighetsjustering 
og 45° vinkel til begge sider. Z-modell leveres i 
eske uten batterier og lader.
48636753

2190,-

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

Borskrutrekker 18V 
DDF485RTJ

3190,-

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

3890,-
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Gjøco Oljedekkbeis

Værbestandig, slitesterk, impregnerende oljedekkbeis med 
høy glans for utvendig bruk. Har gode påføringsegenskaper 
og gir en avdempet trestruktur. Lange vedlikeholdsintervaller. 
Effektiv mot svertesopp. 9-liters spann.
47420323, 40831547, 40831604, 40831661, 40831695, 40831729

699 ,–
PR.SPANN

Gjøco Oljebeis

Gir en meget værbestandig overflate med 
lang levetid.Benyttes på nytt, trykkimpregnert 
eller tidligere beiset treverk. 9-liters spann.
40799488, 40799470

699 ,–
PR.SPANN

Gjøco er en av Norges ledende malingsprodusenter 
og har et bredt sortiment av maling til hus og hjem. 
Gjøco tilbyr prisgunstige produkter av høy kvalitet, 
og er opptatt av å produsere miljø- og helsevennlig. 
Flere av produktene er Svanemerket, og i 2015 ble 

Gjøco sertifisert som Miljøfyrtårn.
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Gjøco Terrassebeis Olje

LENGRE HOLDBARHET! Beste trebeskyttelse. Meget slitesterk 
og værbestandig oljebeis. Gir en flott dybde og glød til 
treverket. Enkel i bruk, kan brukes ned til 0 grader og er raskt 
vannbestandig. Matt eller blank overflate velges med antall 
strøk. Stort fargeutvalg. 2,7-liters spann.
48724143, 48723776

399 ,–
PR.SPANN

Gjøco Treolje XO

Høykvalitets treolje som gir lengre varighet 
på terrasser, levegger og hagemøbler.
Trenger godt inn i treverket.Tilsatt middel 
mot svertesopp. 3-liters spann.
40835233, 40835217

179 ,–
PR.SPANN

- for best resultat

 Huskeliste
maling

• Forlengerskaft
• Akryl/sparkel
• Spannåpner
• Spesialvask
• Rørepinne
• Rullesett
• Dekkfilt
• Maskeringstape
• Engangshansker
• Pensler
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Gjøco Herregård Maximal

Værbestandig, dekkende, vanntynnbar trebeskyttelse. 
Ekstremt motstandsdyktig mot svertesopp. Ekstra lange 
vedlikeholdsintervaller. Suveren farge- og glansholdbarhet. 
Testet til beste maling mot svertesopp, algevekster, 
sprekking, krakelering og avflassing (Folksamtesten 
2018). Lett å påføre, rask tørketid. 9-liters spann.
40832578, 40832602, 40832636, 40832669, 40832693, 
40832727, 40832750, 40832784

990 ,–
PR.SPANN

Gjøco Herregård Supermax Selvrensende

15 års vedlikeholdsintervall. Den har selvrensende 
egenskaper som gjør at huset holder seg rent 
lenger. Malingen har suverene påføringsegenskaper, 
og tørker raskt. Ekstra høy glans. Spesielt effektiv 
mot svertesopp. 9-liters spann.
46165166, 46165140, 46165121, 46165102, 46165026, 
46165045, 46165083, 46165064

1299 ,–
PR.SPANN

selvrensende 
egenskaper som 

gjør at huset 
holder seg rent 

lenger
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Gjøco Oljemaling

Gjøco Murmaling Pliolite

Slitesterk og værbestandig oljemaling med høy glans. 
Benyttes på trykkimpregnert og ubehandlet treverk som er 
grunnet, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt. Kan også 
benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller. Effektiv 
mot svertesopp. 9-liters spann.
40799363, 40799348, 40799322, 47420255, 40799280, 40799249

Diffusjonsåpen og vannavvisende murmaling. God 
vedheft til alle typer mineralske underlag og krever 
ikke bruk av primer. Inneholder filmkonserverende 
middel mot svertesopp. 9-liters spann.
43762880, 43762906, 43762925, 43762861

699 ,–
PR.SPANN

899 ,–
PR.SPANN

Foto: W
eber, G

aute B. Iversen

Gjøco Herregård Extra

Vanntynnet dekkende trebeskyttelse med gode 
tørkeegenskaper. Mal to strøk på en dag. Ekstra effektiv 
mot alger og sopp. Har lange vedlikeholdsintervaller, og har 
ekstra lang farge- og glansholdbarhet. 9-liters spann.
51530897, 51530878, 51530852, 51530814, 51530833

879 ,–
PR.SPANN
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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

KAPP og GJÆRINGSSAG MED 
TREKKFUNKSJON KGS 216 M
✔ Integrert LED-lys for belysning av snittpunktet  

(elektrisk, trenger ikke batterier)
✔ Snittlinjen markeres nøyaktig med laser  

(elektrisk, trenger ikke batterier)
✔ Trekkfunksjon for brede arbeidsstykker
✔ Rask og presis innstilling av de vanligste vinklene
✔ Trinnløst uttrekkbare bordutvidelser; kan fjernes  

for plassering av lange paneler, lister osv.
✔ Høye, sidejusterbare anlegg gir sikker saging 

48456425 1899 ,–

Bålpanne 60 cm med rist

En robust og tidløs klassiker for bruk gjennom 
hele året. Står støtt på ben som kan reguleres 
etter underlaget og i høyden etter behov. 
40054678

1599,-

Chamberlain Garasjeportåpner 
ML700EV Comfort

Garasjeportåpner med maks trekkraft på 700 
N. Passer til garasjeporter opptil 11,5 m2 med 
maks døyrhøyde 2,25 m. Med LED-belysning 
og soft start/soft stopp. Forbruk: 0,8 watt. 
Inkludert trykknapp og 2 stk. fjernkontroller.
46898812

2499,-

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!




