
799
SUPERTILBUD

,-
OLJEDEKKBEIS/OLJEMALING 

Jotun Drygolin Pluss. 9 ltr. 

579,-
419
Før:

SUPERTILBUD

,-
HØYTRYKKSLAMINATGULV 

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

10 490,-
7 990
Før:

SUPERTILBUD

,-
PEISOVN

Varde Samsø i sort stål.

579,-
329
Før:

SUPERTILBUD

,-
VEGGMALING

Jotun LADY Wonderwall. 2,7 liter.

STORT ELLER LITE 
BYGGEPROSJEKT
VI HJELPER DEG I GANG!

Kampanjeperiode: 7. - 27. august 2022
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4290
pr. løpemeter

GRUNNET KLEDNING 
Gran 19x148 mm. rektangulær.

Grunnet hvit.  

4290
pr. løpemeter

GRUNNET KLEDNING 
Gran 19x148 mm. dobbelfals.

Grunnet hvit.

5290
pr. løpemeter

GRUNNET + MELLOMSTRØKET KLEDNING 
Gran 19x148 mm. rektangulær kledning.

Grunnet + malt ett strøk hvit. 

5290
pr. løpemeter

GRUNNET + MELLOMSTRØKET KLEDNING  
Gran 19x148 mm. dobbelfals.
Grunnet + malt ett strøk hvit.

ISOLASJON
Glava Veggplate 31, spesialbehandlet glassullplate 

perfekt for etter isolering av yttervegg.

NY FASADE?

NY FASADE?

Tre som fasade er ikke bare estetisk 
pent å se på, det har også en rekke 
andre fordeler:

Miljøvennlig og fornybart materiale
Enkel montasje
Enkelt å endre utseende gjennom 
å beise eller male. Du kan også 
bruke annen trebehandling som 
f.eks. jernvitrol, tjære eller andre 
impregneringsmetoder som hindrer 
sopp og råte
Enkelt vedlikehold, og mulighet for 
å bytte ut deler av veggen ved behov
Prisgunstig fasademateriale
Kortreis og bærekraftig materiale 
fra våre sertifiserte skoger

GRUNNET - Malt med et strøk som
gir beskyttelse. Må overmales i løpet 
av to måneder.

MALT - Grunnet og malt med 
ett mellomstrøk. Må overmales 
innen to år.  

Spar tid, 
velg grunnet 

eller malt 
kledning 

Husk å 
etterisolere 

når du bytter 
kledning! 
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3490
pr. løpemeter

TERRASSEBORD
Royal DUO brun furu. Tosidig terrassebord,
med en høvlet, glatt side og en rillet side. 

Mål: 28x120 mm.

3990
pr. løpemeter

TERRASSEBORD
Royal UNO grå furu. Ensidig terrassebord

med rill som legges med rillet side opp. 
Mål: 28x120 mm.

5490
pr. løpemeter

TERRASSBORD
Møre Royal Concise brun/grå. Furu 28x120 mm.

28x145 mm, kr 69,90. 

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 Beach House Good Life kompositt terrassegulv.

24x137x4880 mm. Ypperste kvalitet med dyp rustikk struktur.
Miljøvennlig (95% resirkulert materiale).

99,-
pr. løpemeter

TERRASSEBORD 
Termofuru varmebehandlet 26x140 mm. Kan oljes
for å bevare opprinnelig farge, eller stå ubehandlet

og utvikle en vakker, grå patina. Pr. lm.
Kan være bestillingsvare. Frakt kan tilkomme.

SPØR OSS OM TERRASSEBORD! 

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

Trykkimpregnert furu
Bør etterbehandles
Mye for pengene  

se
laveste
pris på

byggmakker.no 



PÅ TIDE Å
SKIFTE TAK?

Gratis 
taksjekk

20%
på takplater
og takstein* 

*Rabatten gis på leverandørenes prisliste og frakt kan tilkomme.  

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

20%
Plastmo Sunglaze 

Bestillingsvare. 



2 895,-
GARASJEVINDU 

Natre 60x60 topphengslet garasjevindu i hvitmalt tre.
2 lags glass for bruk i garasjer og uisolerte rom.

Leveres med stormkrok. 110x60, kr 3195,- 

3 995,-
VINDU

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 dyktigehåndverkere som ordner alt.
Enklere og tryggere blir det ikke. Spør oss om Fiks Ferdig i butikk, eller finn ut mer påbyggmakker.no/fiks-ferdig 

fiks 
ferdig

Se mer på
byggmakker.no 

55%
rabatt på vinduer*

*Gjelder kun bestillingsvarer. 

Natre 100x100 toppsving
i hvitmalt tre.

2 lags glass, u-verdi 1,3
Låsbar luftestilling og barnesikring
Slitesterk og lett og vaske 

100x110  kr 4095,-    110x110    kr 4295,-
100x120  kr 4195,-    110x120    kr 4395,-
120x120  kr 4695,-  
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799
SUPERTILBUD

,-

1 090,-
FASADEMALING 

649
SUPERTILBUD

,-
OLJEMALING / OLJEDEKKBEIS 

GRØNNE HUS ER TRENDY 

OLJEDEKKBEIS/OLJEMALING
Jotun Drygolin Pluss 9 ltr.

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

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 

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  

JOTUN 8413 Herregårdsgrønn er en dempet, gulaktig grønn tone. 
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EKSPERTRÅD

Blir det for voldsomt å male hele huset grønt er 
inngangspartiet et område hvor du lett kan leke deg.
Ved å velge en ny farge til inngangsdøren kan huset 
ditt endre karakter og raskt få en fornyelse ved å 
bruke en ny og spennende farge.
Husk at inngangsdøren er gjestenes førsteinntrykk 
av hjemmet ditt. Gjør velkomsten til en personlig 
opplevelse ved å male døren i en nydelig 
grønnfarge.
Lykke til med fargevalget. Kom gjerne innom din 
nærmeste Byggmakkerforhandler for tips og råd 
til å velge farge utendørs. 

ØNSK GJESTENE 
VELKOMMEN 
MED EN GRØNN 
INNGANGSDØR 

JOTUN 7053 Lærdal er en dempet grålig grønntone. 

 Vegg: DRYGOLIN Ultimat i fargen JOTUN 1453 Bomull, 
Dør: DRYGOLIN Ultimat Vindu & dør i fargen JOTUN 0745 Grønn 

Umbra. Foto: Jotun AS. 
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Inngangsparti og ytterdør 
er det viktige første-
inntrykket når du får 
besøk.

Det finnes et stort utvalg hos oss i flere 
forskjellige stilarter som minimalistisk, 
bonderomantisk, moderne og funkis. 
Men det er også viktig å tenke på 
funksjon.

Byggmakker hjelper deg å velge riktig.
Så er spørsmålet: Hvilke ytterdører 
anbefaler Vegard til boligen din, og til 
kundene som kommer til butikken 
hans? 

– Jeg anbefaler de litt mer kompakte 
og tyngre dørene, og tre lags vinduer 
– blant annet på grunn av U-verdien.
 Når du går fra to til tre lag får du i 
tillegg betydelig bedre komfort, 
og prisforskjellen er veldig liten. 
Vi snakker kun om cirka 10 prosent, 
så du vil få mye mer igjen for 
investeringen din.

Lette eller kompakte dører, to eller tre 
lags glass – og U-verdi. Det kan være 
mye å holde styr på, og da er det fint å 
ha Byggmakker til å hjelpe deg å velge 
det som er riktig til boligen din.

– Det gjør vi! Ta gjerne noen bilder av 
boligen, vinduene og ytterdørene dine
 – jo mer vi vet, desto enklere er det for 
oss å hjelpe. Og dersom du ikke vil 
gjøre jobben med å bytte selv, skaffer 
vi de beste lokale håndverkerne til deg 
slik at du får det Fiks Ferdig. 

14 990,-
YTTERDØR

Swedoor Tower Hvit med trefiberkjerne, klart glass og 
skjulte hengsler. Str 100x210 høyre eller venstrehengslet.

14 990,-
YTTERDØR

Swedoor dørsett Beat hvit med trefiberkjerne, klart glass 
og skjulte hengsler.Str. 100x210. Høyrehengslet.

HUSETS FØRSTE
INNTRYKK 
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4 990,-
YTTERDØR

Cello ytterdør. Hvit m/1 glass. Hvit m/6 glass.
Hvit m/4 glass. Stilrent design og god isoleringsevne.

Eks. vrider. Mål: 90x200/210, 100x210 cm. H+V.

5 590,-
4 390
Før:

SUPERTILBUD

,-
YTTERDØR

Cello ytterdør. Hvit, tett. God isoleringsevne.
Eks. vrider. Mål: 90x200/210, 100x210 cm. H+V.

VÅR KUNNSKAP DIN TRYGGHET!
Enten det er små eller store prosjekter du skal i gang med, kan du ved kjøp av varer fra Byggmakker få tilbud 
om å få jobben gjort FIKS FERDIG! Vi samarbeider med dyktige håndverkere du kan stole på, har materialer 
av høy kvalitet og sørger for transport hjem til deg. Enklere og tryggere blir det ikke. Ved større prosjekter starter 
vi med en uforpliktende befaring. Vi har selvsagt de beste håndverkere på Babompibom-laget. De er håndplukket 
basert på faglige kriterier, erfaring og omdømme. Alle har gjennomgått opplæring hos Byggmakker for å 
tilfredsstille våre kvalitetskrav til samarbeidspartnere.

Rent juridisk er kontrakten et forhold mellom deg og håndverkeren vi har anbefalt. Vi stiller høye krav til 
håndverkerne vi samarbeider med slik at du kan føle deg helt trygg på at du vil bli fornøyd med det endelige 
resultatet.  
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2 190,-
BORSKRUTREKKER

Makita. DDF453SFX1. Komplett sett i koffert med DDF453 18V batteridrill, 
2x,3,0Ah batterier, lader og 74 forskjellige bits og bor.

1 490,-
MULTIVERKTØY

Makita DTM51Z. Effektiv problemløser! Multikutter 18V med mykstart 
og justerbar hastighet. Hurtigfeste gjør at man har verktøyløst bytte

 av blader, og det finnes et bredt utvalg av tilbehør til maskinen.
 Z-modell leveres uten batteri og lader.

3 490,-
2 990
Før:

SUPERTILBUD

,-
KAPP-/GJÆRINGSSAG

Makita LS0815FLN. 1400W. Med 216mm sagblad, materialtvinger og støtter, 
støvpose. Kapper opp til 65x305mm. Mobil sag med linjelaser. Kan vinkles 

48/5 grader og helles 50/60 grader (V/H). Mulighet for å koble på en støvsuger.

GODT EL-VERKTØY GJØR
JOBBEN MYE ENKLERE 

Slipp løs håndverkeren i deg!

Komplett 
sett med 74 
forskjellige 
bits og bor 
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49
SUPERTILBUD

,-
PRESENNING 

FXA armert grønn i strl. 2.5X3.6 m.
Lett og fiberarmert polyeten-presenning med tosidig laminering. 

Vekt ca. 115 gram/m2.

Fåes også i strl. 4.0X6.0, 5.4X7.2, 6.0X10.0, 6.0X8.0, 7.2X12.0 m. 

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.

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.

449,-
KRAFSE

Fiskars Classic. Krafse med langt skaft for
bedre komfort når arbeidet gjøres stående.

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.

69,-
LASTESTROPP 

LASTESTROPP 400/800KG PROF.
Med dobbel krok. 25 mm x 5 meter.

 Max belastning 400/800 kg.35 mm x 6 meter. 
Max belastning 1000/2000 kg. kr 139,-. 

Fra
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89,-
pr. stykk

HELLE
Asak Vulkan AC helle. 40x40x4 cm. Mellomgrå med lett

struktur i overflaten. Flott finish. Velegnet til alle terrasser,
inngangsparti og gangareal. Behandlet med AC (Asak Coat)

som beskytter og gir enkelt vedlikehold.

139,-
99
Før:

SUPERTILBUD

,-

149,-
pr. stykk

STØTTEMUR 
Asak Vertica Normalstein Natur. Størrelse 45x28x20 cm.

En stablemur med bruddfront. Stilren og moderne støttemur.
Antall/m²: 11,11 stk. Den gjør det enkelt å lage buer og hjørner. 

2 190,-
BETONGBLANDER

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

149,-
GULVAVRETTING

Weber Normal. Støvredusert, fiberforsterket
avrettingsmasse for alle typer underlag.

Sjikttykkelse 5-50 mm. 20 kg sekk.

HELLER
Asak Nougat 40X40X4 mm.
Pen overflate med varm,
lun brunfarge. Pris pr. stk.

Svært godt egnet til
terrasse/takterrasse mm.
Enkel å legge
Enkelt vedlikehold  

GODE UTEMILJØER
– GJØR GODE OPPLEVELSER ENDA BEDRE 
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579,-
329
Før:

SUPERTILBUD

,-
VEGGMALING
LADY Wonderwall 2,7 ltr.

Robust veggmaling - nå enda mattere
Holder veggen like fin over tid
Varig vakre, matte vegger  

LA FARGENE FORME HVERDAGEN 
"Fargevalget er personlig, og det viktigste er at du velger 
de fargene du vet du vil trives med over tid. Fargene som
skaper den stemningen du ønsker for deg og dine.»
– Lisbeth Larsen, Global Colour Manager, Jotun 
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299,-
TAKMALING

429,-
VEGGMALING

Jotun LADY Perfection 2,7 ltr.
Enkel å påføre 
uten drypp og søl
Gir et helmatt og skjoldfritt 
resultat
Dekkgaranti 

LADY Pure Color 2,7 ltr.
Jotuns vakreste maling
Supermatt eksklusivt utseende
og unik fargeopplevelse
Malingen er slitesterk med 
dekkgaranti 

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  

Jotun LADY 5516 Iron Blue 

ALLE KAN MALE!
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239,-
TAKMALING

299,-
INTERIØRMALING

259,-
VEGGMALING

Beckers Mood Lasting Finish 2,7 ltr.
Gode dekkegenskaper og slitestyrke
Kombinert grunn- og dekkmaling
Krever kun to strøk uten grunning
for å oppnå et jevnt resultat 

Beckers Mood Velvet Color 2,7 ltr.
En ultramatt veggmaling som passer i rom 
der man ønsker et eksklusivt sluttresultat
Gjengir farge svært godt og gir en vakker 
dybde til mørke eller mettede farger 

Beckers Mood Perfect Ceiling 2,7 ltr.
En helmatt takmaling med
svært høy kvalitet
Meget gode dekkegenskaper og gir
et tett, jevnt og vakkert resultat 
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249,-
pr. m²

LAMINATGULV
Cello XXL Skjærgårdseik. Mål: 2038x241x8 mm.

Matt overflate med porestruktur og v-fas.
20 års garanti når den benyttes i hjemmet. Mye for pengene. 

129,-
pr. m²

LAMINATGULV
Goodiy Nordic grå. Laminatgulv med gråvasket utseende

i klasse 32. Mål: 1292x192x8 mm.

579,-
419
Før:

SUPERTILBUD

,-

389,-
pr. m²

HØYTRYKKSLAMINATGULV
BerryAlloc Original Barrel oak er et svært slitesterkt

høytrykkslaminat. Klikklås i aluminium, silentSystem,
impregnert vannresistent HDF-kjerne. Har høyeste

klassifisering (klasse 34).

Ekspert

VAKRE 
STERKE GULV GULV

SLIK VELGER 
DU GULV
- La bruken og budsjettet bestemme!

1. Velg stil
De færreste av oss har en helt 
gjennomgående stil i hjemmet, men det 
kan være greit å la en stilretning være 
den dominerende.

2. Velg farge
Parkett og laminat finnes i mange 
fargenyanser. Ta hensyn til lysforhold 
og strørrelsen på rommet når du velger 
farge. Våre fagfolk hjelper deg gjerne.

3. Velg format
Formatet bestemmer hvordan 
mønsteret på det ferdige gulvet blir. 
Stavparketten har flere staver pr. 
parkettbord, plank eller 1-stav har en 
stav pr. bord. Stavparkett gir et livlig 
uttrykk, mens plank gir en mer naturlig 
og rolig trefølelse.

4. Velg overflate
Parkett er slitesterkt, men det trenger 
noe vedlikehold for å holde seg pent. 
Lakkerte overflater trenger mindre 
vedlikehold. Laminat er 
vedlikeholdsfritt.  

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

Eksklusivt utseende
med trestruktur og oljet look
Faset på alle kanter
Lange, brede bord  
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479,-
pr. m²

VINYLGULV
Tarkett Starfloor Click 55 PLUS Ultimate Bleached Oak Brown.

Et trinnlydsdempende vinylgulv i plankeformat.
Slitestyrke 33. Mål: 1213x176x4,55 mm.

359,-
pr. m²

VINYGULV
Cello Puzzle med unik lås som gjør det mulig å legge den med

fiskeben og rute mønster. Autentisk porestruktur. Sliteklasse 33,
Pak 2,164 m². 5 mm tykk. Livstid garanti i private hjem.

329,-
pr. m²

VINYLGULV
Tarkett Starfloor Click 55 Modern Oak White. Slitesterkt gulv

med klikklås. Kan legges rett på eksisterende gulv så lenge det
har en hard og jevn overflate. Mål: 1211x190,5x4,5 mm.

449,-
pr. m²

GULVFLIS
Cello Brystone. Gråbrun. Høykvalitets uglaserte, frostsikre gulvfliser 

fra Italia. Ferdiglagt vil utseende være naturlig og livlig. Tykkelse 9 mm.
30x60 – 449,- pr. m2. 60x60 – 499,- pr. m2

 Mosaikk 2,8x2,8/30x30 1799,- m2.

499,-
FLIS

Cello Hexatile Cement sort. Trendy sementliknende overflate. 
Glasert, matt porselen. Frostsikker. Kan brukes 

på vegg og gulv. 17,5x20x0,7 m2 

549,-
pr. m²

PARKETT
Cello Cappuchino Eik. En «hvitkalket»,

mattlakkert og børstet 1-stavs parkett med 5G lås.
Mål: 2200x180x14 mm.

DETTE TRENGER 
DU FOR Å LEGGE 
GULVET SELV:

Tommestokk
Vinkel
Kapp- og gjærsag
Slagkloss
Avstandsklosser
Slagjern
Lister
Underlag 
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169,-
pr. m²

VEGGPLATE
Huntonit Veggplate i trefiber, Fas 6 bord. Kostemalt i fargen
Kveldshimmel. Mål: 11x620x2390 mm. Nostalgisk, stilfullt
og elegant utseende. Miljøvennlige og anbefales av Norges

Astma- og Allergiforbund.

189,-
pr. m²

VEGGPLATE
Huntonit Proff Vegg i trefiber, ferdig grunnet med klikkprofil.

Mål: 11x620x2420 mm. Enkel klikkmontering, veldig lett
over skjøten, så bare å male eller tapetsere rett over. 

107,-
pr. m²

VEGGPLATE
Smartpanel Struktur Skygge i farge bomull. Gir et raskt 

og flott resultat som ser ut som ekte, malt panel. 
Mål: 2390 x 620 x 11 mm.

159,-
pr. m²

VEGGPLATE
Smartpanel MDF Vegg struktur Supermatt V-fas.

Farge grafitt. En eksklusivhelmatt overflate 
med tydelig penselstrøk.
Mål: 11x620x2390 mm.

219,-
pr. m²

VEGGPLATE
Forestia EliteX . Solid, melaminbelagt sponplate som er skrufaste, 

og som tåler en støyt! Egner seg i rom med litt høyere luftfuktighet.
Mål: 12x620x2390 mm. Bestillingsvare.

599,-
399
Før:

SUPERTILBUD

,-
PANEL

CELLO Furu innvendig panel malt i bomull NCS 0502Y. 
Kvistfri. Skygge skrå 13x120x4850 mm. Pak a 6 bord.
 Dekkende bredde 98,5mm. Netto m² pr pakke: 2,95
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199,-
VEGGPLATE

Forestia Walls2Paint. Ferdig grunnede veggplater klare 
for maling eller tapetsering. Tilnærmet usynlige skjøter.

Mål: 12x620x2390 mm. Pris pr. plate. 

99,-
TAK-ESS

Forestia sponplate tak. Hvit foliert.
Skrufast, enkel å holde ren og kan overmales.

Mål: 12x620x1220 mm. Pris pr. plate.

179,-
pr. m²

TAKPLATE
Forestia Premium Ceiling. Skrufast og tapetsert

takplate med en unik låseprofil, egnet for maling.
Mål: 12x620x1220 mm.

199,-
TAKPANEL

Smartpanel Struktur Skygge i farge bomull. 
Raskt og enkelt å legge. Mål: 2390x140x11 mm.

249,-
pr. m²

TAKPLATER
Huntonit Symfoni takplate. Enkel og effektiv montering.

Leveres med not-fjær fas. Mål: 1800x280x11 mm.

219,-
pr. m²

PANELBORD
Huntonit Skygge Hvit. Ferdigmalt panelbord med slitesterk overflate.

Mål: 2420x142x11 mm.

EKSPERT TIPS

VEGG OG TAKPLATER
Ved montering av plater anbefaler vi at 
de skrus eller festes med klammer, mot 
fast vegg kan platene også limes. Husk 
at platene bør akklimatiseres før 
montering. 

Ved montering er det viktig at 
du har rett verktøy og tilbehør. 
Vi anbefaler vater, sag, blyant, 
fugepistol, akryl, trelim, drill 
eller klammerpistol.
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1 690,-
INNERDØR

Swedoor Unique 01L. Kvalitetsdør med heltre ramme 
og solide fyllinger. Hvit. Ekstra malingstrøk gir økt 

slitestyrke og glattere/finere overflate. Enkel å holde ren. 
Str: 70,80,90x200,210 cm. 100x210 cm. Eks. karm og vrider.

1 699,-
1 190
Før:

SUPERTILBUD

,-
DØRBLAD

Swedoor Stable er en massiv innerdør med 2 snap-in hengsler 
og låskasse. Leveres i std hvit NCS S0502-Y og har en ekstra 

holdbar finish som er enkel og holde ren.

1 490,-
INNERDØR

Swedoor. Compact 03. Kompakt 3 felts dør med snap-inn hengsler 
og lås 2014. Leveres i std. hvit NCS0502Y. Slitesterk overflate. 

Massiv lydisolerende kjerne gir god støydemping.

 HUSK KARMSKRUER 

LETT: 
Enkel stil 
Lett konstruksjon 
Funksjonell 

KOMPAKT:
Lydreduserende konstruksjon 
Finish av høy kvalitet 
Klassisk design  

MASSIV:  
Lydreduserende konstruksjon 
Mange designmuligheter
Flott finish 
Kreative kombinasjoner  

GOD
Lett dør

BEDRE
Kompakt dør

best
Massiv dør

SE MULIGHETENE 
I DIN NESTE DØR 
En dør er ikke bare en dør. Når du skal velge 
dører hjemme bør du tenke på flere ting,
blant annet dørens design, funksjon og kvalitet. 
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SPARE STRØM? DET GJØR 
DU ENKELT MED PEIS OG 
RENTBRENNENDE VEDOVN 
Å fyre med ved er koselig, og et knitrende bål gir deg både lys og varme. 
Det du kanskje ikke har tenkt på er at du med en peis eller vedovn kan spare 
strøm for tusenvis av kroner i året?

Kostnaden for vedfyring ligger på omtrent 60 øre/kWh. Det betyr at dersom du 
bruker samme mengde strøm som snittet av norske husholdninger, altså 20.000 
kWh per år, kan du spare tusenvis av kroner. Ifølge fyringskalkulatoren hos
Dine Penger kan du faktisk halvere utgiftene til oppvarming.

Se flere tips på: byggmakker.no



22

10 490,-
7 990
Før:

SUPERTILBUD

,-

LUNT OG 
VARMT INNE 
MED PEISOVN 

PEISOVN
Varde Samsø. Mål H100xB48xD35 cm.

Enkel rentbrennende peisovn med stor 
glassflate for godt innsyn til flammene
Effekt 3–7 kw.
Røykutgang topp med mulighet for 
utgang bak (tilleggsutstyr)
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18 990,-
PEISOVN

Jøtul F 163. Passer hjørne og rettvegg. Pris gjelder sort lakk. Fåes også i 
hvit/sort emalje. Leveres med aske- løsning. Energiklasse A+. Effekt 3,7-9kW.

26 990,-
PEISOVN

Jøtul F 373 Advance sort lakk. Prisbelønnet design.
 Effekt: 3-9 kW. Røykuttak topp/ bak. Integrert konveksjon. 

Vedlengde 33 cm. Energiklasse A.
Mål H115,5xB44,3xD45,3 cm 

17 900,-
PEISOVN

Jøtul F 205. Skandinavisk design med topp moderne fyringsteknologi og 
bærekraftige materialer. Utviklet for å prestere optimalt på lav effekt. 

Tilgjengelig med både korte og lange ben. 
Energiklasse A.

17 990,-
PEISOVN

Varde Nordic 7 AIR er forberedt for tilkobling av eksternt luft, for optimal 
forbrenning og bedre inneklima. Ovnen er perfekt til lavenergihus, og hus 

som er ekstra tette. Perfekt til oppvarmning av 45-120 m²
Energiklasse A+.

VI ANBEFALER TOPPFYRING!

De fleste moderne, rentbrennende peisovner 
er konstruert for at veden skal tennes fra toppen. 
Da halverer du partikkel-utslippet fra skorsteinen 
og i tillegg får du utnyttet veden din langt mer effektivt.
Når vedstykker blir varme i en oven, begynner de å avgi 
energirike, organiske gasser. 50 prosent av energien 
i veden ligger i disse gassene. Når du tenner opp på 
toppen av veden, vil varmestråling varme opp veden 
som ligger under. Disse vedstykkene vil da begynne 
å avgi sine gasser. Gassene vil stige oppover, møte 
flammene ovenfor og antennes. 

PRIS-
BELØNNET 

DESIGN
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99,-
PLASTKASSE

Transparent plast gjør det lett å se innholdet i kassen.
 33 ltr. Mål: 49x39,3x25,7 cm.

349,-
OPPBEVARINGSHYLLE 

Pulvermalt stål, 1800x900x400 mm.
 Max 175 kg pr. hylle.  Pulverlakkert stål. 5 hyller. 

129,-
PLASTKASSE

Transparent plast gjør det lett å se innholdet i kassen. 
52 liter. Mål: 49x39,3x38,1 cm. 

FÅ DET FINT 
I GARDEROBEN

Frittstående kurvstativ for et praktisk og fleksibelt lagringssystem egnet
for alle rom. Kurvene er utstyrt med små stillegående hjul som gjør at
de lettere ruller ut og inn. Sammen med resten av tilbehøret til Cello
garderobesystem kan det bygges praktiske garderobeløsninger for
gang, garderobe, walk-in-closet, bod og garasje.

Finnes i str:
4 kurver 84x45x50 cm Før: 869,- Nå: 608,30
5 kurver 104x44x50 cm Før: 999,- Nå: 699,30
5 kurver XL 104x74x50 cm Før: 1390,- Nå: 979,30

Grå eller hvit utførelse. 

30% 
CELLO ROLLER 

CELLO ROLLER  



BYGGEKONTO FOR SMÅ OG STORE PROSJEKTER 

Ved å opprette en byggekonto får du enkelt oversikt over varekjøpene du gjør.
Enten du skal bygge garasje eller legge nytt gulv på terrassen,
kan du søke om BMCard inntil kr 200 000.

Les mer om BMCard på bmcard.no

BMCard forutsetter inngåelse av kredittavtale med kredittkort
etter kredittvurdering. Vi tilbyr betalingsutsettelse på enkeltkjøp
i 4-9 mnd, fra kr 275 til kr 425. Alle kjøp er rentefrie frem til forfall
(inntil 50 dager). Deretter gjelder følgende priseksempel:
Eff. rente 26,6%, kr 40 000 o/12 mnd, kostnad kr 5339, totalt kr 45 339.
Priser og betingelser gjelder per 01.01.2021 og kan bli endret.

6 990,-

KAMPANJEPRIS PÅ ALLE GARDEROBELØSNINGER FRA LANGLO* 

 Tegn din egen garderobe p byggmakker.no og benytt deg av kampanjepristilbudet.
Bruk rabattkoden og se hva din pris blir. Ink. frakt til butikk.
* Kampanjepris gjelder ikke på fastpristilbudet på Langlo Safir.

BMvenn
Finn din pris med
rabattkoden på
byggmakker.no 

SKYVEDØRS-
GARDEROBE
FRA LANGLO 

Langlo Safir skyvedørsgarderobe med to dører
i speil/hvit fylling og omramming i hvit/naturell
aluminium, samt innredning med hvit overflate
(modell 101). Prisen gjelder fra 94 cm til 196 cm
bredde. 
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3 289,-
2 490
Før:

SUPERTILBUD

,-
BADEROMSMØBLER

Opal Grå Eik. Lite og praktisk baderomsmøbel med 2 skuffer,
romslig porselens vask og aluminium håndtak. 51 cm. Inkl. speil.

Gjelder også svart eik og hvit glans. 

1 299,-
TOALETT

Iona toalett for gulvmontering i nordisk design. 
Skjult s-lås og 3/6 liter spyling. Easy-care 

overflater gjør renholdet smidigere.
 Pris eks. sete.

5 990,-
DUSJKABINETT

Opal. Tyrifjord. Skrueløst rundt dusjkabinett 
i størrelse 90x90, alu profiler, klart glass

 og hvite bakvegger. Blandebatteri ikke inkl.

399,-
TOALETTSETE

Til Iona toalett. Sete med soft-close 
og Snap-on hengsler.

SVART
EIK

HVIT
GLANS

FÅ MAKSIMALT UT
AV MINIMAL PLASS!

Med smarte løsninger får
du plass til både badekar,
helfigurspeil og spadusj.
Det er fullt mulig å skape
et funksjonelt og flott bad
med få kvadratmeter hvis
du utnytter plassen riktig. 

PAKKEPRIS

FAST 
LAVPRIS 

FAST 
LAVPRIS 

Består av tre deler. 
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369,-
pr. m²

BADEROMSPANEL
Fibo 2204-M66 S Cracked Cement Marcato.

Platen måler 62x240 cm.

369,-
pr. m²

BADEROMSPANEL
Fibo 3091-M63 HG Denver White. 

Flis 60x30 cm. Platen måler 62x240 cm.

349,-
pr. m²

BADEROMSPANEL
Fibo 0145 S Soft Cement. 
Platen måler 62x240 cm.

1 990,-
BADEROMSVIFTE

2 790,-
BADEROMSVIFTE 

999,-
BADEROMSVIFTE

BADEROMSMØBLENE 
SETTER STILEN FOR 
HELE BADEROMMET  
I Hafas sortiment kan du velge mellom syv serier.
Ulike i uttrykk og design, men med samme høye kvalitet,
gode oppbevaringsmuligheter og smarte funksjoner,
uansett valg av møbel. 

 *Rabatten gis på leverandørenes 
  prisliste og frakt kan tilkomme.

25%
Baderomsmøbler 
fra Hafa og Noro 

nyhetbestbedre

*

Flexit Silent Eco 100 TH
 Med fuktstyring og meget stillegående
 God kapasitet, lavt energiforbruk
 Integrert tilbakeslagsspjeld 

Flexit baderomsvifte Pro7
 Svært stillegående, høy kapasitet
 Automatisk fuktsensor
 Enkelt vedlikehold

Flexit Pro 7, matt sort
 Svært stillegående
Energiforbruk kun 3 W.
 Automatisk fuktsensor
 Enkelt vedlikehold – avtagbar front
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NOREMA
Tilbudene gjelder vår kjøkkenavdelinger:
Byggmakker Aasen & Five - Byggmakker Askim - Byggmakker Bjugn - Byggmakker Brobekk - Byggmakker Bruland - Byggmakker 
Degernes Landbrukslag - Byggmakker Eiker - Byggmakker Gjøvik - Byggmakker Gunvald Johansen Bodø - Byggmakker Gunvald Johansen 
Fauske -Byggmakker Gunvald Johansen Hunstad - Byggmakker Gunvald Johansen Leknes - Byggmakker Gunvald Johansen 
Svolvær/Leknes - Byggmakker Hamar - Byggmakker Jørpeland - Byggmakker Kristiansand - Byggmakker Lillehammer - Byggmakker 
Materialhandelen - Byggmakker Oppdal - Byggmakker Stavanger - Byggmakker Steinkjer -Byggmakker Støren - Byggmakker Tana - 
Byggmakker Tiller - Byggmakker Tynset 

 *Eks. hvitevarer, benkeplater, kummer og blandebatteri. Gjelder forbrukerkjøp med levering innen 28.01.2023.

NYTT KJØKKEN NÅ?

25% 
RABATT PÅ 

NOREMA HOME 
OG BASIC 

COLLECTION*



HVITEVARENE
SOM OPPFYLLER
KJØKKENDRØMMEN

Oppgrader kjøkkenet ditt
med smarte hvitevarer. Med en
dampovn blir næringsstoffene
bevart og du får et perfekt
resultat. Vil du sitte i sofaen
og følge med på maten,
kan du velge stekeovn med
kamerafunksjon. Ikke minst
kan du frigjøre plass på
kjøkkenet med integrert
mikrofunksjon i stekeovnen. 

32 990
SUPERTILBUD

,-KJØKKENPAKKE
FRA AEG 

Stekeovn
BEK431011

Multifunksjonsovn
med varmluft
Uttrekkbare brytere
og bakediagram
Øvre varmeelement kan
flyttes for enklere rengjøring
IsoFront Plus sikkerhetsdør
med dørlås 

Oppvaskmaskin
FSK52617P

Syv ulike programmer
Touch-betjening
Automatisk off-funksjon
AirDry technology
Høyderegulerbare kurver,
nedfellbare kopphyller og
tallerkenstativ 

Koketopp
HK604200IB

Fire induksjonssoner,
hvorav to med Booster
Touch-betjening
Automatisk
sikkerhetsutkobling,
tastelås og funksjonslås
60 cm bred 

Kombiskap
SCE618F3LS

Til innbygging
ColdSende tempkontroll
40% raskere nedkjøling
60 cm bred.
Lydnivå 35 dB
Kapasitet 195 ltr/72 ltr.
Høyde 178 cm 
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229,-
pr. stykk

KJØKKENPLATE
Fibo 0145-KM00 S Soft Cement. Forny kjøkkenet

på noen timer. Mål: 11x620x580 mm. 

229,-
pr. stykk

KJØKKENPLATE
Fibo 3091-KM3010 HG Denver White.

Forny kjøkkenet på noen timer. Mål: 11x620x580 mm.

299,-
pr. stykk

KJØKKENPLATE
Fibo White Marble. Spesialtilpassede paneler til området

mellom benk og overskap. Tåler direkte vannsprut og store
temperatursvingninger. Mål: 11X620X580 mm.

1 190,-

GLASSPLATE
Fibo 6 mm herdet klart glass til mellom benkeplate og overskap.

Tåler høy varme, enkel å rengjøre, og festes enkelt med medfølgende
avstandsholder i hjørnene. Mål: 6x700x450 mm.

6x900x450 mm, kr 1390,- 

FÅ DET FINT 
PÅ KJØKKENET

Fås i 
70 og 90 cm 

bredde



6 990,-
ROBOTSTØVSUGER 

Flexit cvROBO. Unik robotstøvsuger som automatisk tømmer
 seg selv i sentralstøvsugeren. Kan være bestillingsvare i enkelte varehus.

 Tømmer seg selv i sentralstøvsugeren, våtmopper gulvet 
og styres med egen app.

3 990,-
SENTRALSTØVSUGER

Flexit sentralstøvsuger CVR2000 gjør renholdet enkelt samtidig 
som det farlige finstøvet blåses ut av boligen. Sentralstøvsuger 

installeres enkelt i både nye og eksisterende boliger.

999,-
RØRPAKKE

Flexit rørpakke med 2 sugekontakter.

2 690,-
BØRSTE OG SLANGESETT

Flexit Slangesett led 9m. Består av: Gulvmunnstykker, 
radiator- og fugemunnstykke, støvbørste, gardin- og 

møbelmunnstykke, komplett slange, teleskoprør og slangeholder. 
NB! Passer kun til CVR-sugeenheter.

UNIK!!
TØMMER 
SEG SELV



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

1 490
SUPERTILBUD

,-
BÅLPANNE

89,-
pr. sekk

BJØRKEVED

Baltic Trade.
Pris per sekk.

40 liter/15 kg
Max 18% fukt
Kubbelengde ca 30 cm

Sunwind. Ask.
Solid bålpanne som fungerer 
både som koselig bål og grill.

Grillristen kan heves/senkes
Gnistfanger medfølger
 Panne Ø84 cm
Høyde 123 cm
Vekt 11 kg 
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VELG KJØKKEN
ETTER DIN SMAK!
Ekte fagfolk hjelper deg med alt!
Hos oss får du ikke bare selve
kjøkkenet, men et komplett rom med
det du måtte trenge av tapeter, gulv,
maling, mdf plater, verktøy, listverk,
panel, benkeplater, hvitevarer og
kjøkkenhetter.
Med andre ord – alt på ett sted! 

SOMMERKAMPANJE
FRA DRØMMEKJØKKENET 

*Gjelder ved kjøp av kjøkken for minst 95 000 kr.
Tilbudene gjelder våre kjøkkenavdelinger:
Bø, Moss, Rjukan, Sandefjord og Skien. 

15 000 kr
i rabatt på alle

kjøkken* 

– Gjør en kanondeal i løpet av sommeren på
kjøkken og bad fra DRØMMEKJØKKENET 



HVITEVARENE
SOM OPPFYLLER
KJØKKENDRØMMEN

Oppgrader kjøkkenet ditt
med smarte hvitevarer. Med en
dampovn blir næringsstoffene
bevart og du får et perfekt
resultat. Vil du sitte i sofaen
og følge med på maten,
kan du velge stekeovn med
kamerafunksjon. Ikke minst
kan du frigjøre plass på
kjøkkenet med integrert
mikrofunksjon i stekeovnen. 

32 990
SUPERTILBUD

,-KJØKKENPAKKE
FRA AEG 

Stekeovn
BEK431011

Multifunksjonsovn
med varmluft
Uttrekkbare brytere
og bakediagram
Øvre varmeelement kan
flyttes for enklere rengjøring
IsoFront Plus sikkerhetsdør
med dørlås 

Oppvaskmaskin
FSK52617P

Syv ulike programmer
Touch-betjening
Automatisk off-funksjon
AirDry technology
Høyderegulerbare kurver,
nedfellbare kopphyller og
tallerkenstativ 

Koketopp
HK604200IB

Fire induksjonssoner,
hvorav to med Booster
Touch-betjening
Automatisk
sikkerhetsutkobling,
tastelås og funksjonslås
60 cm bred 

Kombiskap
SCE618F3LS

Til innbygging
ColdSende tempkontroll
40% raskere nedkjøling
60 cm bred.
Lydnivå 35 dB
Kapasitet 195 ltr/72 ltr.
Høyde 178 cm 


