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«Det første man må tenke på er om det 
er bæring i veggen, slik at ikke alt av tak 
kommer ned i hodet på deg», forklarer 
han. For å sjekke om veggen er en bære-
vegg kan man undersøke hvordan bjel-
kene ligger i taket. Dersom veggen står 
motsatt vei av bjelkene er det som regel 
bæring. Det kan likevel være store for-
skjeller fra hus til hus ettersom hvordan 
det er bygget, og det er viktig å være 
hundre prosent sikker før man begynner 
å rive. «Er du i tvil, kan det være lurt å 
kontakte en snekker. Det er for sent å 
rive først og spørre etterpå». 

Gjør det selv
Hvis veggen du skal rive er en bærevegg 
må man lage nye bæringer med drager 
og søyler. Men om det ikke er bæring 
er det i grunn veldig enkelt å plukke 
ned veggen og bygge om rommene til 
ett rom, mener Seljenes. Som daglig 
leder ved Byggtorget Havøysund erfa-
rer han at mange kommer for å få hjelp 
med både materialer og også selve ut-
førelsen av jobben. «Generelt gjør ikke 
folk så mye selv lenger, men å rive en 
ikke-bærende vegg og plateslå tak, gulv 
og vegger er såpass rett frem at de fles-
te får det til hvis de prøver». Han for-
teller at brorparten av de som handler 
hos ham har slått i en spiker før og at 
de gjerne også hjelper de som også er 
mindre erfarne og som vil gjøre jobben 
på egenhånd. «Man kan alltid spørre om 
råd og det finnes mange gode monte-
ringsanvisninger. Vi prøver alltid å hjel-
pe og forklare hvordan man skal starte», 
sier han. 

Strøm og vann 
Det andre som bør avklares før man set-
ter i gang er hvorvidt det er elektriske 
ledninger og/eller vannrør i veggen. Ro-
land Seljenes anbefaler å bruke faglært 
elektriker og rørlegger. «Det finnes verk-
tøy en kan bruke for å søke i veggen et-
ter rør, ledninger, stendere og så videre, 
men man må uansett ha inn fagfolk til 

å rive og koble bort», forklarer han. Der-
som veggen som skal rives er mot et 
bad er det nærmest garantert at man vil 
møte på rør. «Her er det rett å slett viktig 
å være forsiktig med hva man gjør, og 
ved oppbygging skal man følge våtrom-
snormen. Som hobbysnekker og selv-
bygger anbefaler jeg å ikke rote for mye 
med bad og våtrom på egenhånd». 

Enkelt, men tidkrevende 
Roland forteller at mange innser hvor 
tidkrevende en jobb kan være først når 
man kommer i gang. For selv om det er 
relativt enkelt gjort å gjøre to rom om 
til ett, er det ikke nødvendigvis gjort i 
en fei. «Du må nok belage deg på noen 
dagers arbeid», advarer han og kommer 
med et godt råd til selvbyggeren: «Rydd 
opp etter hvert, ikke gå å trø i spiker!» 
Er man nøye med å holde det ryddig og 
sortere avfallet underveis sparer man 
mye tid når jobben med å bygge opp 
rommet igjen skal gjøres. Seljenes an-
befaler også alle som river en vegg om 
å ta både tak, gulv og vegger på nytt i 

hele det nye rommet for å få en helhet. 
«Å begynne å lappe sammen blir ikke 
det peneste og det vil lett kunne synes 
hvor veggen tidligere har vært». 

Dette trenger du:
De aller fleste vegger er trevegger som 
relativt enkelt kan rives ved hjelp av 
brekkjern og hammer. Er veggen deri-
mot av betong må man inn med tyngre 
skyts. «Men jeg har aldri gått løs på en 
trevegg med slegge», ler Seljenes og 
legger til: «Gjør man det blir det dess-
uten minst dobbelt så mye å rydde og 
koste. Har du en hammer, et brekkjern 
og eventuelt en god bajonettsag kom-
mer du langt». 

Byggtorget leverer materiale til alle fla-
ter og har alt du trenger for å rive en 
vegg og bygge opp igjen. Erfarne med-
arbeidere hjelper gjerne til underveis i 
prosessen og gir gode råd til hvordan du 
kan få et best mulig resultat. 

Mange eldre hus har små og upraktiske rom. For å få mer 
plass og romsligere rom velger mange å rive en vegg slik 
at to små rom blir til ett stort. Noen ønsker seg dessuten 
en åpen stue- og kjøkkenløsning, færre soverom og større 
stue eller et større baderom. Roland Seljenes er eier og 
daglig leder av Byggtorget Havøysund og har gode råd til 
deg som vil rive en vegg og lage ett rom av to.

Hvordan lage ett rom av to 
- dette må du tenke på når 
du skal rive en vegg

Tidene forandrer seg: Mange 
eldre hus har små rom som 
ikke passer dagens bostandard. 
Med tilbygg ønsker dessuten 
mange å endre romløsningen 
i huset og rive en vegg for å 
skape mer plass og større rom.

Roland Seljenes ved Byggtorget Havøysund. 

Du sparer mye tid på å rydde underveis.  
Bruk store sekker eller lei en container, og 
sjekk med kommunen hvilke regler som 
gjelder for avfallssortering der du bor. 



Veggplater som er ferdig 
grunnet og tapetsert. 

Enkle å montere og man får 
en tilnærmet usynlig skjøt. 

Str: 12x620x2390 mm. 
47126414, 50738622, 

45957376

159 ,–
PR.PLATE

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

329,-
PR.M2

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

119,-
PR.PLATE

Huntonit veggplate 
i trefiber
  
Skygge kostemalt 
hvit,11x620x2390 mm.
Hvitfargen er NCS S 0502-Y.
42750445

119,-
PR.M2

Baderomspanel M66 
Cracked Cement
  
Cracked Cement 2204-M66 S. 
Flisstørrelse 60x60 cm. Selges 
i 2-pk. Platepris kr 505,-.
47255755

339,-
PR.M2

Flexit baderomsvifte Pro7
  
Bruker- og installasjonsvennlig 
vifte med ni forskjellige funksjoner. 
Veldig stillegående, energieffektiv 
og har høy kapasitet.
50773032

2190,-

Baderomspanel F24 
Denver White
  
Denver White 3091-F24 HG. 
Selges i 2-pk. Platepris 445,-.
Flisstørrelse 60x15 cm.
40599409

299,-
PR.M2

Baderomspanel M63 
Denver White

  
Denver White 3091-M63 

HG. Flisstørrelse 60x30 cm. 
Selges i 2-pk. Platepris 445,-.

47255804

299,-
PR.M2

Baderomspanel  
Negro Grande

Fibo Crescendo Negro. Platepris 728,-.
Flisstørrelse 60x30cm. Selges i 2 pk.
49892515

489,-
PR.M2

Baderomsvifte 
Silent 100 TH
  
Stillegående med lavt 
energiforbruk. God kapasitet i 
kombinasjon med lavt lydnivå gir 
god komfort. Timer og fuktstyring.
45623438

1090,-



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.

Laminatgulv, 1-stav
  

New England-eik har en naturtro 
matt og slitesterk overflate, 

som er 100% vannavvisende 
takket være AquaSafe-

teknologien. 8x190x1380 mm. 
49716338

219,-
PR.M2

Laminatgulv, 1-stav
  
Original Eik København er et holdbart og
vannbestandig gulv i høytrykkslaminat.
Pålimt Alloc SilentSystem 
underlagsmateriale som gir god 
lyddemping. 11x1207x198 mm.
53672265

279,-
PR.M2

Laminatgulv, 1-stav

Moderne Grå Eik består av to meter lange 
plank med faser langs alle kanter. Den 
lett polerte trestrukturen Genuine har en 
silkemyk finish. 9,5x205x2050 mm. 
46897162

199,-
PR.M2

899,-
PR.M2

Parkett, 1-stav
  

Eik Coral er en lang og bred 1-stavs 
parkett som fremhever perspektivet 

i rommet. Behandlet med lysegrå 
pigmentert naturolje. Legges limfritt 

med 5G Clic. 14x209x2200 mm.
45965080

Parkett, 1-stav
  
Eik Casa 1-stav. Live Matt lakk 
med fas. Legges limfritt med 
5G Clic. 13x138x2200 mm. 
53087784

399,-
PR.M2

Kom innom 
Byggtorget for 

en hyggelig 
handel!

Laminatgulv, 1-stav
  

Grand Avenue Champs Elysees 
longboard har ekstra lange og 

brede høytrakkslaminatbord.
Svært god ripebestandighet og 

vannbestandig. Pålimt Alloc 
SilentSystem underlagsmateriale

gir god lydabsorbering. 
12,3x2410x241 mm. 

50798784

329,-
PR.M2



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

PR.PAKKE
399,-

Hvit fyllingsdør 
med klart glass

3990,-

Nøkkelboks m/
kode Habo 103

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

199,-

Normalt glass Bioclean

Vinduer med 
aluminiumsbekledning

Bioclean
La naturen 
gjøre jobben

Ønsker du å bruke mindre tid på vedlikehold kan aluminiumsbekledde 
vinduer være det riktige for deg. Bekledningen beskytter trevirket mot 
UV-stråling og forlenger produktets levetid, samtidig som det gjør 
vinduet så godt som vedlikeholdsfritt utvendig. Hos Byggtorget finner 
du kvalitetsvinduer fra anerkjente leverandører, produkter 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!

Bioclean er et glass som holder seg rent 
lenger enn vanlig glass. Det innovative 
belegget lar naturen selv vaske vinduene. 
Jo mer glasset utsettes for sol og regn, 
desto bedre er effekten. Belegget er 
integrert i glasset og har samme levetid 
som glasset det er belagt på.

Fordeler med Bioclean:
• Det er sjeldnere behov for vindusvask.
• Det gjør jobben lettere når du skal  

vaske vinduer.
• Det er klar sikt gjennom glasset  

også når det regner.
• Har samme nøytralitet og gjennom-

siktighet som ved normalt glass.

* Det er ikke nødvendig å vaske 
Bioclean like ofte som vanlig glass, 
men det er ikke vedlikeholdsfritt.

* Vi anbefaler ikke bruk av  
Bioclean i nærheten av sjø. 
Sjøsprøyt legger igjen et belegg  
av saltrester på glasset.

Foto: N
atre Vinduer

Ekstremt 
motstandsdyktige 
mot vær og vind, 

år etter år.

Innerdør, 
1-speil hvit
Tidløs og moderne. 
Massiv fyllingsdør 
med støyreduserende 
egenskaper. Pris eks. 
karm og vrider.

1699 ,–

Foto: Swedoor Foto: Swedoor

Foto: Swedoor

Tidløs og moderne innerdør 
av beste kvalitet. Pris eks. 
karm og vrider.



Stikksag 18V DJV181Z

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

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

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,-

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

990,-

2190,-

Borskrutrekker 18V
DDF484Z BL-M

1490,-

Krysslaser 10,8V 
SK105DZ RØD

Bag, L-adapter til veggfeste 
 og måleplate medfølger. 

Sprut og støvsikker (IP54). 
Selvnivelerende inntil 4 grader, og 

har en nøyaktighet på +/- 3mm 
på 10 meter. Laseren bruker 

Makita CXT slide batteri 10,8V. 
Leveres uten batteri og lader.

54358545

2090,-

Hey’di best flyt  
20 kg sparkel

Hurtigherdende, sementbasert, 
selvutjevnende avrettingsmasse 
til innendørs bruk. Kan legges i 
tykkelser fra 0 - 15 mm. Benyttes 
på underlag av betong, puss, 
stein, keramikk, tre, vinyl m.m. før 
overdekking med gulvbelegg, fliser, 
tepper, parkett m.m.
43195774

259,- 299,-
Heydi Betonglook 2.2 kg 
- Betong

Et betongprodukt som påføres som
maling, og er bygget opp av hvit 
spesialsement, hvitt marmormel, 
steinmel og tilsetningsstoffer. Blandes med 
vann og gir en overflate som ser ut som støpt 
betong. Kan benyttes på vegger av keramiske 
fliser, tre, gips, puss, tegl m.m, både inne og ute.
52667383

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/ Soft-stopp Inkl. 2 x 
fjernkontroller, samt trykknapp.
46898812

2499,-

Hengelås 
med kode

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

59,-
Hengelåser 
3-pakk Habo
3-pak likelåsende hengelås av 
massiv messing. Leveres med 4 
stk. nøkler. Egnet for bruk både 
inn- og utendørs. 
52081434

149,-

Skjøtekabel 
25m gummi

Skjøtekabel med lokk som er 
godkjent for utendørs bruk. 
H05RR-F, 3G1,5 mm2.
23222318

399,-

Reol G-Max  
basic corner

44493540

1149,-

Reol G-Max  
basic

29202256

699,-

Elite X 

Laminerte plater 
for bod, garasje og 
vaskerom. Leveres 
også i fargene hvit, 
grå sand, venezian 
sand og grå skifer. 
12x620x2390 mm
53836084

219,-

Batteridrill 18V for tøffe jobber. 
Dreiemoment 36/54Nm og et mindre 
forbruk av batteri med børsteløs motor. 
Meget effektiv og kompakt allround 
maskin for profesjonell bruk. Z-modell 
leveres uten batteri og lader. 
51714963



Ikke alle våre butikker selger maling. Utvalg og merke vil variere hos de ulike forhandlerne i Byggtorget.

Gjøco Alle rom

Vanntynnet, slitesterk og meget vaskbar 
akrylmaling for innendørs bruk. 3-liters spann.
51567793, 51567785, 51567774, 51567766

299 ,–
PR.SPANN

Gjøco Fashion

Vanntynnet oljemaling med glans spesielt tilpasset 
bruk på paneler. Elegant finish med unik dekkevne. 
Ekstra slitesterk. Meget god utflytning. 3-liters spann.
51567123, 51567112, 51567104, 51567093, 40833873, 
40833840, 40833824, 40833808, 40834053, 40834020, 
40833998, 40833907, 40834137, 40834111, 40834095, 
40834079

Gjøco Tak Interiør

Helmatt, vanntynnbar og 
luktsvak PVA-maling. Til 
grunning og dekkmaling i tak av 
betong, bygningsplater, puss, 
sandsparkel og vev. Kan brekkes 
i lyse farger. Lett å påføre, og gir 
garantert et skjoldfritt resultat. 
3 liters spann.
40834830

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.

229 ,–
PR.SPANN

459 ,–
PR.SPANN



Ikke alle våre butikker selger maling. Utvalg og merke vil variere hos de ulike forhandlerne i Byggtorget.

Gjøco Vegg 10 Interiørmaling

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. 3-liters spann.
40834665, 40834624, 40834582, 40834483

Gjøco Gulvmaling 15

Slitesterk, inneklimavennlig maling 
for tre- og betonggulv til innendørs 
bruk. Silkematt. 3-liters spann.
53532197, 53532182, 53532178

Gjøco Gulvmaling 40

Halvblank, vanntynnet polyuretan-forsterket 
gulvmaling til innendørs bruk. Velegnet til tregulv, 
laminat, parkett, og til gulv av eldre ubehandlede og 
tidligere malte betonggulv i tørre rom. 3-liters spann.
40832917, 40832883, 40832859, 45099505, 45099486, 
45099460

Gjøco Hardvoksolje

Høykvalitets overflatebehandling for 
heltre- og parkettgulv basert på naturlige 
oljer og harde vokser. 3-liters spann.
53594323

799 ,–
PR.SPANN

- for best resultat

 Huskeliste
maling

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

399 ,–
PR.SPANN

499 ,–
PR.SPANN

179 ,–
PR.SPANN



Ikke alle våre butikker selger maling. Utvalg og merke vil variere hos de ulike forhandlerne i Byggtorget.

Butinox Interiør 
Stue&Sov matt 
Butinox Interiør Stue&Sov matt er en 
elegant matt luktsvak akrymaling til 
innvendig bruk. Benyttes som mellom 
og toppstrøk på vegger av glassfiber, 
tapet, bygningsplater, puss og 
betong, panel og lister. 3-liters spann.
49388674, 49388685, 49388693, 
49388704

389 ,–
PR.SPANN

Butinox Interiør 
Kjøkken & Bad 
Butinox Interiør Kjøkken og Bad er en 
halvblank inneklimavennlig akrylmaling 
med midler som reduserer risiko for 
overflatesopp. 2,7-liters spann.
48271326, 48271334, 48271345, 48271353349 ,–

PR.SPANN



Ikke alle våre butikker selger maling. Utvalg og merke vil variere hos de ulike forhandlerne i Byggtorget.

- for best resultat

 Huskeliste
maling

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

Butinox Interiør 
Stue, Gang & Sov
Butinox Interiør Stue, Gang og Sov er en 
silkematt, løsemiddelfri og luktsvak akrylmaling. 
Malingen kan benyttes på alle type underlag, 
slettvegg, panel eller list. 2,7-liters spann.
48271156, 48271160, 48271175, 48271186

Butinox Interiør 
Panel, Dør & Vindu

Butinox Interiør Panel, Dør og Vindu 
er en vanntynnet spesialmaling for 
innvendig treverk. Malingen er slitesterk, 
vaskbar og tørker raskt. 2,7-liters spann.
48271205, 48271213, 48271224, 48271232

379 ,–
PR.SPANN

Butinox Interiør Barnerom 

Butinox Barnerom er vår trygge 3-i-1 barneromsmaling. 
Den er en silkematt inneklimavennlig akrylmaling som 
tåler barnerommets røffe behandling. Malingen kan 
brukes på alle typer underlag. 2,7-liters spann.
48271281, 48271296, 48271300, 48271315

299 ,–
PR.SPANN

229 ,–
PR.SPANN



Ikke alle våre butikker selger maling. Utvalg og merke vil variere hos de ulike forhandlerne i Byggtorget.

LADY Perfection
LADY Perfection gir et perfekt, helmatt tak. 
Enkel å påføre - uten drypp og søl. Vakkert og 
skjoldfritt resultat. Dekkgaranti. 3-liters spann.
51205174, 51205155

LADY Pure Color

Vår vakreste maling noensinne har blitt enda 
vakrere, med supermatt ekslusivt utseende 
og unik fargeopplevelse. Malingen er 
slitesterk og har dekkgaranti. 2,7-liters spann.
52892261, 52892280, 52892306, 52892325

PR.SPANN

219 ,–
499 ,–

PR.SPANN

LADY Perfection tak 6325 Balanse

Vegg: Jotun LADY Pure 
Color 7628 Treasure 

Tak: Jotun LADY Perfection 
7236 Chi, tema Refined

- for best resultat

 Huskeliste
maling

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

Lady Pure Color supermatt 
9938 Dempet Sort

LADY Banalce

LADY Balance gir deg vakre, matte vegger og godt 
inneklima. Den vakre, matte overflaten lar fargenes 
naturlige og harmoniske nyanser komme frem og gir 
deg rom det er godt å være i. Luktesvak. 3-liters spann.
48273343, 48273362, 48273381, 48273415

319 ,–
PR.SPANN



Ikke alle våre butikker selger maling. Utvalg og merke vil variere hos de ulike forhandlerne i Byggtorget.

LADY Supreme finish

Leveres i 4 vakre glansgrader som kan blandes i alle farger. 
Velg fritt mellom matt, silkematt, halvblank og superblank. 
LADY Supreme Finish, Silkematt er spesialtilpasset glansen 
fra ferdigmalte vinduer og dører slik at det blir enkelt å 
harmonere listverk til ferdigmalte flater. Suveren finish. 
Ekstrem slitestyrke. Vaskbar. Svanemerket. 2,7-liters spann.
44524805, 44525214, 44526118, 44540958, 45973843, 
45973858, 45973862, 45973877

Sens Vegg/Panel/List

Helsevennlig maling - anbefalt av Norges 
Astma og Allergiforbund (NAAF). Ingen 
løsemidler. Ingen skadelig avdamping og 
ingen malingslukt. 2,7-liters spann.
44816618, 44816622, 51713385, 44816902

LADY Minerals Revive

LADY Minerals Revive forvandler ujevne underlag 
eksempelvis glassfiberstrie til vakre betongaktige 
vegger. Endelig en løsning for enkel og tidsriktig 
fornyelse av rom som virkelig trenger det! 
54317094

329 ,–
PR.SPANN

549 ,–
PR.SPANN

LADY Pure Color 12083 Devine
LADY Pure Color 1024 Tidløs

Jotun/SENS 1877 Valmuefrø

Jotun/SENS 07 3i1 
VEGGPANELLIST
2856 WARM BLUSH

LADY Minerals Revive
10965 HIPSTER BROWN

999 ,–
PR.SPANN

NYHET!
NYHET!

LADY Wonderwall

Vakker, Matt og Robust
• Varig, vakkert matt utseende
• Ekstremt slitesterk
• Meget flekkavvisende
• Dekkgaranti
• 3-liters spann.

55815022, 55815056, 55815075, 55815094

299 ,–
PR.SPANN



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 gjærsag KGS 216 m 
+ Sagbord KSU 251
 
✔ 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 

Sagbord:
✔ Lett og robust arbeidsbord med hjul for  
 mobilt bruk, også med påmontert sag
✔ Totallengde: 127 cm – 250 cm 

51131216 2990 ,–

Sentralstøvsuger CVR 2000

Flexit sentralstøvsuger CVR 2000. 
Sentralstøvsuger med høy ytelse og 
brukervennlige løsninger. Enkel og 
renslig tømming av støvbeholder/
bytte av støvpose. CVR 2000 er av 
høy kvalitet og gjør renholdet enkelt 
samtidig som det farlige finstøvet 
blåses ut av boligen. Installeres enkelt 
i nye og eksisterende boliger. Passer 
til trådløse slanger og til tradisjonelle 
slanger med svakstrømstilkobling.
45932123

Terrazza utepeis

• 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 118,0 x B 50,0 x D 50,0 cm
• Vekt: 30 kg

45932123

3290,- 4190,-

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!


