
Baderomspanel M63 
Denver White

299 ,–
PR.M2

Borskrutrekker 18V med 
74-delers bor-/bitssett

2390 ,–

Slik får du 
SPA-følelsen 
hjemme
Se side 2-3

399 ,–

Innerdør,  
slett hvit
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«En av de viktigste tingene for din egen 
SPA-følelse hjemme er at du har farger 
du selv liker», sier Karoline Mathilde 
Hellan. Som medarbeider i Byggtorget 
Eide Bygg på Kvaløysletta hjelper 
hun mange med å kombinere farger 
og materialer slik at det harmonerer. 
«Kanskje liker du blått, men er det varm 
blå, en kongeblå eller babyblå? Det er 
stor forskjell på lyseblått med hvite 
møbler i høyglans og sølvfarget armatur, 
og en mørkeblå farge kombinert med 
svart og betong». 

Hun forteller at mange kommer innom 
med for eksempel en gulvflis eller et 
annet element de ønsker seg. «Vi har 
prøver av alt fra både våtromsplater, 
dører, baderoms- og kjøkkeninnredning 
og maling i butikken. Sammen med 

kunden setter vi opp et miljø med 
noe som matcher og som skaper den 
følelsen man er ute etter. Noen har 
en klassisk stil, mens andre vil ha 
det moderne eller helt unikt. Men det 
viktigste er at det skal være et SPA 
for deg. Vil du sitte i en rosa boble, så 
hjelper vi deg lage en rosa boble. Og vil 
ha marmor, gull, svart og bling, så hjelper 
vi deg med det», sier hun. 

Ikke vær redd for å prøve
Når det gjelder badet er mange gjerne 
litt redde for å prøve seg frem, synes 
Karoline, og presiserer at hun ikke mener 
man skal sette i gang med full oppussing 
uten å undersøke hvordan. «Men 
det er lov å tenke litt utradisjonelt». 
Baderomsmøbler er for eksempel noe 
man relativt enkelt kan bytte selv uten at 

det kommer i konflikt med rør, elektrisk 
og våtromsnormen. 
Mange baderomsmøbler er relativt små 
og ikke så veldig dype. Da går det an å 
se på kjøkkeninnredning og bruke det 
også i baderommet. «Man trenger ikke 
sette seg fast i at det står kjøkken på 
merkelappen, man kan bruke akkurat 
de samme frontene og løsningene også 
på badet. På kjøkken finnes det mange 
flere muligheter og man får et mye større 
utvalg. Man kan også tenke seg å bruke 
en benkeplate av laminat eller tre som 
man oljer eller lakkerer», sier Karoline. 
«Det eneste man må huske på når man 
skrur ned noe og opp noe annet er å tette 
skruehullene dersom man ikke bruker de 
samme på den nye innredningen». 

Gjør badet til et oppholdsrom
Badet er ikke lenger et sted vi bare går 
inn og ut for å gjøre våre ærend i full fart, 
og mange bruker bare mer og mer tid til 
selvpleie. For virkelig å få ro i sjelen og 
SPA-følelsen hjemme kan man tenke seg 
at badet skal være mer et oppholdsrom 
hvor man faktisk skal være. «Da vil man 
gjerne ha en plante, noe på veggene og 
kanskje et teppe», sier Karoline Mathilde 
Hellan. Har man god plass kan man 
også tillate seg å sette inn en lenestol 
der man kan sitte og slappe av mens 

ansiktsbehandlingen virker eller for å 
ta et fotbad mens barna bader. «Jeg 
liker for eksempel å sitte når jeg lakker 
neglene, og da blir man fort sittende på 
gulvet», forteller hun. 

For på samme måte som for 
baderomsmøblene behøver man ikke 
tenke tradisjonelt når det kommer til 
annen type innredning og tilbehør. 
«Du trenger ikke ha et standard 
baderomsteppe hvis du har et annet 
du liker», sier Karoline, men råder til å 
bruke et teppe som tåler vann og som 
kan vaskes. Når det gjelder belysning 
kan man også tenke annerledes. Henger 
lampen et stykke unna dusjen, eller har 
du dusjkabinett, kan det være mulig å 
vurdere en annen type lampe enn en 
tradisjonell baderomsplafond. Å henge 
noe på veggen vil også kunne bidra til 
å gjøre badet om til et koselig rom man 
har lyst til å oppholde seg i. «Velg et 
bilde som gir deg ro, men som gjerne 
harmonerer fargemessig med resten av 
badet. Enten det er et fotografi av en 
jungel eller en enkel strektegning av en 
dame på en krakk, er det viktig at det er 
noe som appellerer til deg selv». 

Enkle ting å bytte på badet
Noen ting er enklere å bytte enn man 

kanskje tror. Bare det å bytte sluk og 
blandebatteri til servanten kan gi et helt 
nytt og friskt inntrykk. Der armatur og 
blandebatteri ofte var standard og som 
regel alltid sølvfarget tidligere, finnes det 
nå utrolig mye å velge mellom i dagens 
marked. Karoline vil også råde å bytte 
toalettringen, spesielt dersom det du 
allerede har er i plast. «Det er utrolig hvor 
stor forskjell et nytt toalettsete kan gjøre, 
man får med ett en mye mer eksklusiv 
følelse med et ordentlig dolokk», sier hun, 
og legger til: «Det er stor forskjell på å 
sitte på plast og på porselen. Dessuten 
er det så lett å skifte at man i teorien kan 
skifte til hver sesong». Ny dorullholder, 
krokrekke, speil og bilder vil også bidra til 
at badet får en ny look og ser mer ferdig 
ut. «Ikke vær redd for å prøve noe nytt, 
prisen på et nytt blandebatteri, toalettsete 
eller en ny knaggrekke er liten i forhold til 
et helt nytt bad», sier Karoline.  

Enkelt med baderomsplater
Det kan være både dyrt, vanskelig 
og tidkrevende å legge nye fliser på 
badet. Mange har derfor fått øynene 
opp for baderomsplater. Den glatte og 
sterke overflaten på Fibo veggpanel 
tåler både direkte vannsprut og store 
temperatursvingninger, er rask å tørke av 
og enkel å holde ren. En av fordelene med 

• Pynt med planter. Mange planter trenger 
ikke så mye lys og vil kunne trives på 
badet. Sukkulenter, fredslilje og den 
populære vindusblad er eksempler på 
planter som vil kunne trives godt på 
baderommet. 

• Bruk duftlys og stearinlys for den lune, 
gode følelsen. 

• Bruk en skyvedør for å skille vaskerommet 
fra resten av badet dersom du har 
vaskemaskin og tørketrommel på badet. 

• Heng opp et bilde med et motiv du liker og 
som gir deg ro.

• Tenk utradisjonelt når det kommer til valg 
av innredning og tilbehør.

• Bruk farger og materialer du selv 
liker. Byggtorget kan hjelpe deg finne 
kombinasjoner som harmonerer.

Gode ideer til 
ditt drømmebad:

baderomsplater, er at de er veldig enkle 
å legge, enten rett på en bakplate eller 
oppå eksisterende fliser. «Det viktigste 
er at bunnlisten er vatret, og at du sørger 
for at det ikke er fukt bak», sier Karoline, 
som forteller at det har kommet mange 
nye varianter i det siste. «Platene med 
marmorfarger er for eksempel spesielt kule 
mot svart eller kobber og litt utradisjonelle 
fargevalg på armatur og andre ting». 

Sørg for at badet er lett å holde rent
«Det er mye enklere å få SPA-følelsen 
hjemme om badet er enkelt å holde 
rent», slår Karoline Mathilde Hellan fast. 
Å impregnere fugene kan være alfa og 
omega for å kunne beholde den rene 
gode SPA-følelsen også i hverdagen. 
Fugene bør helst impregneres når badet 
er nytt, men det er ikke for sent dersom 
det ikke allerede er gjort. Bruk en god 
rens og sørg for at de er skikkelig rene 
og tørre før du påfører impregneringen. 
Med impregnerte fuger trenger man ikke 
tenke på at skitt og annet skal trekke 
ned i fugene, men man kan bare sveipe 
over gulvet med en våt mopp for å holde 
det rent. «Det er lite som ødelegger SPA-
følelsen mer enn å ligge på knærne og 
skrubbe gulvet rundt do», ler Karoline. 

Det er et hav av muligheter når det gjelder servant, og du kan 
velge mellom alt fra helstøpt plate med integrert servant til 
løse varianter som står oppå en valgfri plate.

Karoline Mathilde Hellan fra Byggtorget Eide Bygg synes de nye 
baderomsplatene med marmorfarger er spesielt kule. «Kombinert 
med armatur i et utradisjonelt fargevalg og for eksempel en svart 
servant vil du få et helhetlig inntrykk», sier hun. 

Slik får du SPA- 
følelsen hjemme
Relativt enkle grep kan gjøre baderommet om 
til ditt eget drømmebad og gi deg SPA-følelsen 
hjemme. Vi gir deg noen enkle tips til hvordan.

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

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

Baderomspanel  
Negro Grande

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

489,-
PR.M2

Fibo er både enklere og raskere å montere enn å 
legge fliser. Det er dessuten rimeligere. Du kan enten 
montere selv eller få hjelp av en håndverker. Vær 
nøye, følg våre monteringsanvisninger, ta bilde som 
viser hvor det er fuget, overlapp membran og fyll ut 
sjekklisten som del av dokumentasjon. På denne 
måten får du et flott resultat med 15 års garanti. Er 
du usikker på hvordan du skal montere, ta kontakt 
med oss i Byggtorget for veiledning. 

Kan jeg montere 
Fibo selv?

299 ,–
PR.M2339 ,–

PR.M2

Fibo, White Marble

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

2190,-

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

1090,-
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Hey’di BetongLook 
 - betong rett på veggen

Det industrielle uttrykket er i vinden som 
aldri før. Dette sementbasert produktet 
blandes med vann og påføres som maling 
med en bred, myk kost. Kan brukes på de 
fleste underlag, tre, gips, puss, tegl m.m. 
både ute og inne. Kan også benyttes 
på keramiske fliser, krukker, utebenker, 
bordplater o.l. Leveres i 4 naturlige farger  
– Granitt, Betong, Skifer og Lava. 2,2 kg.
52667383

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.

299 ,–
PR.SPANN

Huntonit  
Veggplate i trefiber

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

Veggplater som er ferdig 
grunnet og tapetsert. 

Enkle å montere og man får 
en tilnærmet usynlig skjøt. 

12x620x2390 mm. 
47126414, 50738622, 

45957376

169 ,–
PR.PLATE

109 ,–
PR.M2
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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

99,- 139,- 199,-

Hvit fyllingsdør 
med klart glass

3990,-

Tidløs og moderne innerdør
av beste kvalitet. Størrelsene 
7/8/9/10x20/21. 

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,-

Alle ønsker å slippe dagslyset inn i hjemmet, selv på baderommet. 
Vinduer er med på å gi rommet en større og luftigere romfølelse, noe 
som kan spille en viktig rolle for både uttrykk og følelse på badet. Det 
som er viktig å huske på når det det kommer til vinduer plassert på 
baderommet, er selvsagt innsynet dette gir. 

Det er lett å la blikket rettes mot lysende vinduer når man selv passerer på utsiden. Når innsynet 
blir uønsket er det derfor fint å ha løsninger som ivaretar det private i hjemmet. Løsninger som 
kan hindre innsyn og gi ett behagelig lys til baderommet, vil være bruk av ornament-, frostet- 
eller dekorglass. Be om din forhandler om råd fra den enkelte vindusleverandør!

Ta kontroll over innsynet!

399 ,–

Innerdør,  
slett hvit

Pris eks. karm og vrider.
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Brannslukker skum 6 kg 27A

6 kg skumslukker med brannklasse 
27A 144B. Effektivt mot branner i faste 
materialer og væsker, og kan benyttes 
mot branner i elektriske anlegg inntil 
1000V. Temperaturområde: 0°C til +60°C.
55417963

Brunnslukker pulver  
6 kg 43A

6 kg pulverslukker med brannklasse 
43A 233B C. Brannslukkeren egner 
seg for boliger, garasjer, fritidsboliger, 
landbruk, kontorer, fyrrom og kjøretøy.
55417952

379,-

549,-

Varmluftsvifte 2 kW

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

379,-

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 
og justerbar hastighetskontroll 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,-

Kompakt og lett 18V sirkelsag 
med børsteløs motor og 165 mm 

sagblad. Sagblad og paralellanlegg 
medfølger. Z-modeller leveres i 

pappeske uten batterier og lader.  
55244484

Sirkelsag 18V 
DHS660Z

2990,-

Borskrutrekker 18V med 
74 delers bor-/bitssett

Alt du trenger i én og samme koffert;
sterk 18V borskrutrekker, 2x 18V 3,0Ah batterier med 
batteriindikator, lader, bor og bits. 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

2390,-

Avstandsmåler 
laser 30 m

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

749,-
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,-

299,-

46959825, 46965202, 46959776

Snøskuffer 699,-

299,-
Varmevifte PTC 2000W
Keramisk varmevifte med 2 effektnivåer 
(1000/2000W) og kaldluftsvifte. 
Energibesparende PTC-element med høy 
effektivitet og lav overflatetemperatur.  
1,5 m kabel med støpsel. 
55821114

Det er ikke lett å orientere seg når 
man skal velge brannsluknings- 
apparat til hjemmet. Pulverappa-
rater 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 omfattende skader da det sprer 
seg i luften og legger seg overalt. 

I tillegg er det viktig å skille på type 
brann. Pulver slukker alle slags 
branner, mens skum er best egnet 
til å slukke brann i brennbare væs-
ker og i faste materialer som tre og 
tekstiler. Dersom brannen eskale-
rer og tar tak i interiøret, er pulve-
rapparatet mer slagkraftig.

Vi anbefaler at man har begge de-
ler, med skumapparat plassert på 
kjøkkenet. Dersom du kun skal ha 
én slukker, anbefaler Brannvese-
net et pulverapparat på minimum 
6 kg, med høyeste klasse 55A for 
å få best slukkeeffekt. Husk å 
komplettere 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  
vannforsyningsnett

• pulverapparat på minst 6 kg 
med ABC-pulver

• skum- eller vannapparat på 
minst 9 liter

• skum- eller vannapparat på 
minst 6 liter med effektivitets-
klasse på minst 21A

• annet manuelt slukkeutstyr med 
tilsvarende slukkekapasitet.

Skum  
eller pulver?

349,-

Røykvarsler trådløs 
optisk 2-pk

Optiske røykvarslere med trådløs 
forbindelse. Inntil 20 røykvarslere kan 
sammenkobles trådløst. Rekkevidde ca. 
50 meter per enhet. 9V batteri (inkludert). 
55417914

349,-
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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

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

459 ,–
PR.SPANN

Gjøco Interiør 25

Halvblank, vanntynnbar, luktsvak og vaskbar 
ren akrylmaling med effektive midler mot 
svertesopp. Velegnet for vegger og tak i så vel 
våtrom (bad,kjøkken og vaskerom) som i stue, 
gang og soverom. Tynner: Vann. 3-liters spann.
40834699, 40834723, 40834756, 40834780

299 ,–
PR.SPANN
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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

- for best resultat

 Huskeliste
maling

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

399 ,–
PR.SPANN

499 ,–
PR.SPANN

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 Supermatt rom

Gjøco Hardvoksolje

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

999 ,–
PR.SPANN

Vanntynnbar, helmatt akryl 
veggmaling som gir fargedybde 
og et vakkert rolig resultat 
uten gjenskinn. Bruksområde: 
Mellom- og toppstrøk på 
vegger av f.eks. bygningsplater, 
overmalbar tapet, puss, betong 
og sandsparkel. Til panel 
anbefales Gjøco Superfinish. 
3-liters spann.
45098533, 45098514, 45098506, 
45098525

179 ,–
PR.SPANN

329 ,–
PR.SPANN
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Butinox Interiør 
Stue, Gang & Sov
Butinox Interiør Stue, Gang & Sov er en silkematt, 
løsemiddelfri og luktsvak akrylmaling. Malingen 
kan benyttes på alle type underlag, slettvegg, 
panel eller list. 3-liters spann.
48271156, 48271160, 48271175, 48271186

229 ,–
PR.SPANN

- for best resultat

 Huskeliste
maling

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

Butinox Interiør 
Panel, Dør & Vindu

Butinox Interiør Panel, Dør & Vindu er en 
vanntynnet spesialmaling for innvendig 
treverk. Malingen er slitesterk, vaskbar 
og tørker raskt. 3-liters spann.
48271205, 48271213, 48271224, 48271232

379 ,–
PR.SPANN

 
 
13

 
 

12



Butinox Interiør 
Stue & Sov matt

Opptil 3 års 
holdbarhet

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

PR.SPANN

349 ,–

389 ,–
PR.SPANN

Butinox Interiør 
Kjøkken & Bad 

Butinox Interiør Kjøkken & Bad er en 
halvblank, inneklimavennlig akrylmaling 
med midler som reduserer risiko for 
overflatesopp. 3-liters spann.
48271326, 48271334, 48271345, 48271353

 
 
15

 
 

14



- for best resultat

 Huskeliste
maling

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

LADY Pure Color

Vår vakreste maling noensinne har blitt enda 
vakrere, med supermatt ekslusivt utseende 
og unik fargeopplevelse. Malingen er 
slitesterk og har dekkgaranti. 3-liters spann.
52892261, 52892280, 52892306, 52892325

469 ,–
PR.SPANN

LADY Perfection
LADY Perfection gir et perfekt, helmatt tak. 
Enkel å påføre - uten drypp og søl. Vakkert og 
skjoldfritt resultat. Dekkgaranti. 2,7-liters spann.
51205174, 51205155

LADY Perfection Tak
1929 Muskatnøtt

Vegg: LADY Pure Color, 
1145 Band Stone

Tak: LADY Perfection tak 
9918 Klassisk Hvit

Stort fargeutvalg!

PR.SPANN

259 ,–

Lady Pure Color supermatt 
2771 Rustikk Terracotta

 
 
13

 
 

12



Ekstrem 
slitestyrke

LADY  
Supreme Finish
Leveres i fire 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. 3-liters spann.
44502806, 44502935, 44517495, 44500343, 
44517533, 44519186, 44519224, 44517525

LADY 2024 Senses 
LADY 471 Lys Antikk Lady Wonderwall  

5159 Retroblå

LADY Aqua 9938 Dempet Sort

NYHET!

LADY Wonderwall

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

55815022, 55815056, 55815075, 55815094

429 ,–
PR.SPANN

LADY Aqua Våtromsmaling

Silkematt og fuktbestandig maling til 
bad og våtrom. Inngår i Jotuns godkjente 
våtromssystem. Anbefalt forbruk pr. strøk: 
8-10 m²/liter.
51553626, 51553634, 51553645, 51553653

449 ,–
PR.SPANN

499 ,–
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

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 ,–

• 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

Kan være bestillingsvare hos
noen av våre forhandlere.

Kan være bestillingsvare hos
noen av våre forhandlere.

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 m.m. avvike fra brosjyren. Tilbudene er netto hentepris og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil.


