
24
SUPERTILBUD

40

Furu CU impregnert 28x120 mm, 1. sort. Pris pr. lm. 

439,-
379
Før:

SUPERTILBUD

,-
LAMINATGULV

BerryAlloc Grand Avenue Champs Elysees. 1. stav. Pris pr. m²

399,-
359
Før:

SUPERTILBUD

,-
TERRASSEBEIS
Jotun Trebitt 2,7 liter 

899,-
799
Før:

SUPERTILBUD

,-
OLJEMALING/OLJEDEKKBEIS

Jotun Drygolin Pluss 9 liter

TERRASSEBORDTERRASSEDAG

 21. MAI 

VELKOMMEN TIL 

Kampanjeperiode: 15.-28. mai 2022



2

24
SUPERTILBUD

40

5490
pr. løpemeter

TERRASSEBORD
Møre Royal Concise brun eller grå.

28x120 mm. 

6990
pr. løpemeter

TERRASSEBORD 
Møre Royal Concise brun eller grå.

28x145 mm. 

46
SUPERTILBUD

90

TERRASSEBORD
Møre Royal Uno grå/ Møre Royal Duo brun.

Furu 28x120 mm. Pris pr. lm.

TERRASSEDAG 21. MAI 

TERRASSEBORD
28x120 mm, CU-imp furu, 1. sort.
Pris pr. lm.

Trykkimpregnert furu
Bør etterbehandles
Mye for pengene  

– LA HÅNDVERKERE 
GJØRE JOBBEN 

Sommeren er kort. Med Fiks Ferdig 
Terrasse kan du bruke soldagene på 
andre ting enn bygging. Vi setter deg 
i kontakt med dyktige håndverkere, 
som ordner alt. Enklere og tryggere 
blir det ikke. Spør oss om Fiks Ferdig 
i butikk, eller finn ut mer på 
byggmakker.no/fiks-ferdig  

Fiks 
ferdig 

VELKOMMEN TIL 

TERRASSE

Ta turen til din nærmeste Byggmakker. Der får du
gode tips og råd fra fagfolk
enkel servering! 



3

99,-
pr. løpemeter

TERRASSEBORD
Kebony. Furu 28x120 mm glatt. Terrassen leveres i brunt og utvikler en 

sølvgrå patinafarge over tid, når produktet eksponeres for sollys og regn.

179,-
pr. løpemeter

TERRASSEBORD 
Fiberon GDL Beach House. Ekstra sklisikre 24x137x4880 mm.

Vedlikeholdsfrie, med dyp, rustikk struktur og en flerfarget
lys gråtone. Miljøvennlige og består av hele 94% resirkulert materiale. 

129,-
TERRASSESKRUE

Essve Classic 4,2x55 mm. CE-merket. 250 stk. pr. pakke.
Rustfri A2 kr 129,-. Syrefast A4, 4,2x55 mm kr 179,-.

EKSPERT TIPS

GODE VALG GIR 
EN UNIK TERRASSE 
Det viktigste spørsmålet du må stille 
deg selv før du bygger en terrasse er 
hvordan du vil bruke den. Det har stor 
betydning for hvilke materialer du bør 
velge og hvilke løsninger som egner 
seg best. Her må du også ta sol, skygge 
og terreng med i betraktning.

Hos Byggmakker finner du et stort 
utvalg terrassebord og masse god 
kunnskap til å hjelpe deg med å velge. 

Velkommen til Byggmakker!

119,-
pr. løpemeter

TERRASSEBORD 
Termofuru m/spor 26x140 mm. Kan oljes for å bevare opprinnelig 

farge, eller stå ubehandlet og utvikle en vakker, grå patina. 
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399,-
359
Før:

SUPERTILBUD

,-

349,-
OLJEBEIS

299,-
TERRASSEOLJE

199,-
TERRASSEBEIS

TERRASSEBEIS
Jotun Trebitt 2,7 liter

Spesialbeis for terrasse som 
gir en eksklusiv matt look
Enkel påføring - kun ett strøk 
Stort fargeutvalg 
Tørker raskt og er effektiv mot grønske

Butinox terrassebeis 2,7 ltr.
Gir en matt elegant overflate
Beskytter impregnert treverk
Værbestandig med opptil 3 års
holdbarhet

Beckers Elit Bio 2,7 ltr.
Delvis biobasert
Meget god UV-beskyttelse
Opptil 4 års vedlikeholdsintervall 

Jotun Trebitt 2,7 ltr.
Naturlig utseende
Unike oljer, god inntrengning
Kan påføres ned mot 0°C 

BESKYTTELSE OG
VEDLIKEHOLD ER VIKTIG 

Slipp løs håndverkeren i deg 



LA PROFFE HÅNDVERKERE GJØRE JOBBEN!
Med Fiks Ferdig kan du få nye vinduer eller nytt tak uten å løfte en finger. 
Vi setter deg i kontakt med dyktige håndverkere som ordner alt. Enklere og tryggere blir det ikke. 

Spør oss om Fiks Ferdig i butikk, eller finn ut mer på byggmakker.no/fiks-ferdig 

fiks 
ferdig

Se mer på
byggmakker.no 

55%
rabatt på vinduer*

*Gjelder kun bestillingsvarer. 

20%
på takplater
og takstein* 

gratis 
taksjekk

PÅ TIDE Å SJEKKE
TAKET DITT? 
Gratis taksjekk bestiller du på byggmakker.no 

Taket er en viktig del av huset på mer enn én måte. Det skal beskytte huset mot både
godt og dårlig vær, og utsettes for ekstreme påkjenninger i løpet av levetiden. Store
skader er den største konsekvensen av å ikke sjekke taket jevnlig. Hvis du er føre var,
kan du spare mye tid og penger.

Vi tilbyr:
gratis taksjekk, måler og gir deg et uforpliktende tilbud
hjelp til komplett og ferdig lagt tak i samarbeid med håndverkere
eller som materialpakke hvis du vil gjøre jobben selv 

*Rabatten gis på leverandørenes prisliste og frakt kan tilkomme. 
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899,-
799
Før:

SUPERTILBUD

,-

890,-
FASADEMALING

649,-
OLJEMALING/OLJEDEKKBEIS 

VEDLIKEHOLD 
FASADEN 

Trygge gode husfarger fra fargeekspertene

Alle fargene presenteres med anbefalte kombinasjonsfarger for hele huset, 
til grunnmur, terrasse, vindu, dør og detaljer. En vakker, helhetlig fargepalett 
sammen med høykvalitetsprodukter gir et varig vakkert hus. 

OLJEMALING/OLJEDEKKBEIS
Jotun Drygolin Pluss 9 ltr.

Meget værbestandig beskyttelse
Holder farge og glans lengre
Effektiv mot svertesopp og alger

Beckers Perfekt Fasade Plus 9 ltr.
Beskytter mot svertesopp
Miljøvennlig
Utviklet for værhardt klima 

Beckers Perfekt 9 ltr.
Utviklet for et røft nordisk klima
Gir en flott halvblank overflate
Lett å påføre 

NYTT 
FARGEKART 
FRA JOTUN 

Vi har alltid gode priser 
på både maling og beis, 
men skulle du finne identiske 
varer til en lavere pris hos 
en av våre konkurrenter, 
så matcher vi prisen. 
Garantert.

Les mer på byggmakker.no  
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12 490,-
11 490
Før:

SUPERTILBUD

,-
ROBOTGRESSKLIPPER

Ryobi RY36LMRA-0. Håndterer hellingerpå opptil 20o.
 Høydejustering (20-60 mm), stillegående.

Husk monteringssett til Roboyagi
RIK 1200 N med 2Ah batteri kr 2690,- Før kr 2699,-

RIK 3000 med 4Ah batteri kr kr 3990,- Før kr 4199,-  

2 190,-
GRESSTRIMMER 

Makita DUR181SF 18V gresstrimmer. Klippebredde på 260mm.
Teleskophåndtak kan roteres 180 grader. SF-modell kommer 

med 18V/3,0Ah batteri og lader. 5-trinns justering av 
kuttehodets vinkel. 

119,-
PLENRIVE

Fiskars Solid. En enkel plenrive med treskaft for de mindre
oppgavene. Nylonhode. Grunnet det myke materialet, kan

den også brukes på fliser. Ulakkert skaft. 

99,-
BESKJÆRINGSSAKS

Fiskars Single Step beskjæringssaks med sideskjær.
Velegnet for klipping av nye greiner inntil Ø 22 mm. 

699,-
HAGEBÅR

Fiskars Plus. Allround trillebår for hageeiere. Helpresset
galvanisert kasse. Støttestag som gir god stabilitet og balanse.

Hjul med stålfelg, 4-lags dekk med slange. Nordisk kvalitet. 65 l. 

189,-
HAGESPADE

Fiskars spade til vending av steinete og hard jord,
og til alle planteoppgaver i hagen. Vinklet skaft

og D-håndtak gir god ergonomi. 
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4 590,-
2 990
Før:

SUPERTILBUD

,-
HØYTRYKKSPYLER

Kärcher K 5 Basic. En kraftig høytrykkspyler.
Maskinen gir 145 barog 500 l/t og har 8 meter slange 

som er kompatibel med alt standard tilbehør fra Kärcher. 

5 490,-
HØYTRYKKSPYLER 

Kärcher K7 Premium Power. Vår kraftigste høytrykkspyler på 
hele 180 bar og 600 l/t, slangetrommel med 10 meter slange.

Teleskophåndtak og Quick Connect hurtigkoblingssystem.
Variolanse og rotojet dyse. 

1 190,-
TERRASSEVASKER

Kärcher T7 Plus Racer. For effektiv og sprutfri rengjøring av store 
flater. Nå også med dyse i front for enkelt å spyle bort skitt fra 

overflaten etter den er løsnet.

249,-
ADAPTER ANTITWIST 

For høytrykkspyler. 

1 290,-
TELESKOPLANSE 

Karcher Teleskoplanse TLA 4 for høytrykkspyler. Praktisk og enkel 
for vask i høyden uten bruk av stige. Rekkevidde opp til 5 meter. 

Fungerer tilhørende tilbehør "glass og fasadevasker".

549,-
FASADESETT 

Fasade og vindusett til teleskoplanse fra Karcher.
 Perfekt for vasking av vinduer og fasade. 

Det er 4 stk. høytrykksdyser i fasadebørsten. 

2 390,-
VEGGSLAGEBOKS 

Gardena veggslangeboks XL hvit. Alltid klar til bruk. Enkel å rulle ut, 
automatisk opprulling. UV og frostsikker konstruksjon med 
høykvalitetsslange,1,5m tilkoblingsslange og alle deler som 

trengs for montering. 5 års garanti. 

349,-
HAGESLANGE

Gardena. 20 meter slange, 1/2", inkl. slangekoplinger.

699,-
SLANGEVOGN

Gardena. Slangevogn cleverroll S sett. For plassbesbarende 
lagring, inkludert 20 m 1/2" classic slange og strålerør. 

Den store robuste sveiven ruller slangen lett tilbake. 
Innovativ frostsikkerhet og 5 års garanti.  

Leveres med 
35 meter slange, 

strålerør 
og ekstra 

vannpistol. 
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1 599,-
999
Før:

SUPERTILBUD

,-
BOR-/SKRUTREKKER 18V

Ryobi R18DD3-120S med 2,0Ah 18V Lithium+ batteri og lader. 
Dreiemoment på 50Nm, 2 gir og 24-trinns momentinnstilling. 

13 mm chuck og LED-arbeidslys. Del av ONE+ systemet. 

1 990,-
BETONGBLANDER

FXA HCM 450. Betongblander med 125l trommel og kapasitet 90l. 
Ring i støpejern. 550W. Leveres umontert.

69,-
pr. stykk

VATER
FXA 600 mm, med 2 libeller -30C kulde.

1990
pr. stykk

MÅLEBÅND
FXA .5 meter målebånd med retur og låseknapp. 

19 mm båndbredde.

59,-
pr. stykk

SAG OG HAMMER 
FXA.

49,-
AVFALLSEKK

IZI X-tra sterk avfallssekk klar. 
Tåler inntil 90 kg. 125 ltr. 6 stk. pr. pk. 

89,-
BITSKLIPS

Luna. 20 deler bitssett med de vanligste bitsene.
Smidig karabinkrok for enkel festing. 

GODT VERKTØY
GJØR JOBBEN
MYE ENKLERE 

Slipp løs håndverkeren i deg 
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439,-
379
Før:

SUPERTILBUD

,-

389,-
pr. m²

HØYTRYKKSLAMINATGULV 
BerryAlloc Barrel oak. Et svært slitesterkt

høytrykkslaminat. Klikklås i aluminium og silentsystem.
Livstidsgaranti i hjemmet. Mål: 1207x198x9 mm.

419,-
pr. m²

HØYTRYKKSLAMINATGULV 
BerryAlloc Rodeo Drive. Lange og brede bord gir eksklusivt

utseende og rask leggetid. Aquaresist HDF-kjerne.
Livstidsgaranti i hjemmet. Mål: 2410x236x12,3 mm.

119,-
pr. m²

LAMINATGULV
Goodiy Rock Ridge 1-stav.

Et flott og noe røft laminatgulv til bruk i tørre rom.
Slitestyrke 31. Mål: 1285x192x7 mm.

129,-
pr. m²

LAMINATGULV
Goodiy Nordic grå.

Laminatgulv med gråvasket utseende i klasse 32.
Mål: 1292x192x8 mm.

249,-
pr. m²

LAMINATGULV
Cello XXL Skjærgårdeik.

Matt overflate med porestruktur og v-fas i klasse 32.
Mål: 2038x241x8 mm.

VELG
RIKTIG GULV
Velg stil
La en stilretning være den
dominerende i hjemmet.

Velg farge
Ta hensyn til lysforhold og størrelsen
på rommet når du velger farge.

Velg format
Formatet bestemmer hvordan
mønsteret på det ferdige gulvet blir.

Velg overflate
Parkett er slitesterkt, men trenger
noe vedlikehold. Lakkerte overflater
trenger mindre vedlikehold. Laminat
er vedlikeholdsfritt. 

ENKELT 
Å LEGGE GULV
LIVSTIDS-
GARANTI 

HØYTRYKKSLAMINATGULV
BerryAlloc Grand Avenue Champs Elysees.
Mål: 2410x241x10,3 + 2 mm SilentSystem.
Pris pr. m². Livstidsgaranti i hjemmet.

Eksklusivt utseende
Lange og brede bord
Trestruktur og oljet look  
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249,-
189
Før:

SUPERTILBUD

,-

299,-
INTERIØRMALING

239,-
TAKMALING

SLIK VELGER DU
RIKTIG FARGE! 

Vi har alltid gode priser 
på både maling og beis, 
men skulle du finne identiske 
varer til en lavere pris hos 
en av våre konkurrenter, 
så matcher vi prisen. 
Garantert.

Les mer på byggmakker.no  

Mood Velvet Color 2,7 ltr.
Ultramatt maling som passer i rom der 
man ønsker et eksklusivt sluttresultat
Gir en vakker dybde til mørke eller 
mettede farger 

Mood Perfect Ceiling 2,7 ltr.
En helmatt takmaling med svært 
høy kvalitet
Meget gode dekkegenskaper
Gir et tett, jevnt og vakkert resultat

VEGGPLATE
Forestia Walls2Paint. 
Mål: 12x620x2390 mm. 
Pris pr. plate.

Ferdig grunnet
Klar for maling eller tapetsering
Tilnærmet usynlige skjøter 

Ingen 

sparkling

Tenk på hva fargen skal 
passe sammen med

Skaff fargeprøver hos
Byggmakker og bli inspirert!
Test fargen i rommet!

Vurder fargen i ulikt lys
Husk å velge riktig maling 
med hensyn til type underlag 
og hva malingen må tåle.

Byggmakker hjelper deg! 



Finn ditt lokale varehus 
på byggmakker.no/varehus

Med forbehold om trykkfeil. Utvalget kan variere, og produktene 
kan være bestillingsvare i noen butikker. Frakt kan tilkomme.

Svanemerket trykksak, 
5041 0004

3 890,-
2 990
Før:

SUPERTILBUD

,-

BORSKRUTREKKER
Makita DDF485RTJ. Kompakt 18V batteridrill med børsteløs 

motor og 2 gir. 1900/500 omdreininger i minuttet, og 50/27 Nm
hard/soft. Leveres i Makpac koffert med to stk 5.0Ah batterier og lader. 

46
SUPERTILBUD

90
TERRASSEBORD

Møre Royal UNO grå/ DUO brun. Furu 28x120 mm. Pris pr. lm.

proffens

valg! 


