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Tid for trekke inn!
Vi har utvalget og 
hjelper deg.

Trygg handel! Ring oss eller gjør handelen på byggern.no, og vi bringer varene hjem til deg.

BERRY ALLOC 
Grand Majestic Katla Natural Light
NYHET! Høytrykkslaminat med
aluminumslås og ekstra lange 
og brede bord (30x240 cm)

m2549,-
62001989

298,-

JOTUN 
LADY Wonderwall 2,7 L
Robust og slitesterk

Høstens
store gulvnyhet
er endelig her!
Med bord som har en bredde 
på hele 30 cm og lengde på 
240 som gir en majestetisk

følelse. 



Husets viktigste interiørelement
Valg av gulv handler ikke kun om utseende. Når du velger gulv er det viktig at du tar hensyn til hvor 

gulvet skal ligge, hvordan gulvet i rommet brukes og hvilket miljø du ønsker å skape. Stikk innom 
Bygger’n så hjelper vi deg med valget!

Flere gode tilbud på gulv hos Bygger’n: 
• Berry Alloc Grand Avenue Champs Elysees,   
 høytrykkslaminat (50798784) til 349,- m² 
• Berry Alloc Grand Avenue Rodeo Drive 
 (50798818) til 369,- m² 
• Berry Alloc Home Plus, Texas natur 
 (54377733) til 198,- m²  
• Boen Eik Conserto Live, matt lakk hvit 
 (50693364) til 329,- m²  
• Kährs Eik Stratus, 3-stav børstet, 
 hvit matt (47523238) til 398,- m²

BERRY ALLOC 
Grand Avenue Glorius XL Jazz, 
lysgrå, ekstra lange og brede bord

KÄHRS 
Eik Antium, 1-stav børstet,
hvit matt

m2

m2

209,-

549,-

54374233

50762441

På bildet: Montego light living

Gerflor TopSilence har god 
lydisolasjon og naturlig 
lunhet i gulvet. Perfekt 
for blant annet stue og 

lekerom!

Vinylgulv
fra Gerflor

GERFLOR 
Utvalgte dekorer.

BOEN 
Eik Pale White, 
Live pure børstet

598,-
55471095

m2

BERRY ALLOC 
Original Elegant Eik,
1-stav

m2298,-
53672235

m2369,-

KLUBBPRIS

319,-m2



Utnytt plassen med Langlo
Med mer tid i hjemmet for de fleste av oss, har nok ønsket om en oppgradering dukket opp hos mange. Bygger’n fører 
garderober fra Langlo i norskprodusert kvalitet. En original skyvedørsgarderobe med kvaliteter som gjør at den varer 

lenge, og som er produsert på kundens mål og behov. Tegn din egen løsning på langlo.no/tegneprogram.

-30%
på fabrikkens listepris

Tips!
Dewalt Drill XR, 
med 2x3,0 Ah 
batterier, lader 
og TSTAK koffert 
til 2.390,- gjør 
monteringen av 
garderoben til 
en lek.

Bygger’n fører dører fra Swedoor 
– last ned appen Door Designer å 
se hvordan døren vil se ut hjemme 
hos deg. 

1.590,-

1.090,-

449,-

SWEDOOR 
Unique – Massiv fyllingsdør, solid 
og støyreduserende konstruksjon.
Tilvalgsmuligheter. Pris fra.

SWEDOOR 
Easy – Slett dør, lett
konstruksjon. Pris fra.

SWEDOOR 
Stable – Slett dør, solid
og støyreduserende konstruksjon. 
Pris fra.

En fin dør løfter rommet
Bygger’n har inner- og ytterdører for både moderne og klassiske hjem. Vi hjelper deg å finne løsninger 

tilpasset din stil. Gjennom våre samarbeidspartnere Swedoor og Inwido tilbyr vi farger, glasstyper, 
tyveriforsterkede og lydisolerende løsninger. Velkommen inn!

Best!

God!

Bedre!



Varme høsttoner
Farger har en stor påvirkningskraft på trivselen vår. For mange av oss kommer høsten med et ønske om 

forandring i hjemmet. Det handler om å skape rom for gode opplevelser og balanse i livet, og ofte er 
det ikke så mye mer enn en ny farge som skal til.

Vegg i front: LADY Pure Color 1276 Soft
Vegg bak: LADY Pure Color 12125 Impression

Nye 
farger
fra Jotun
Forny hjemmet 
med nye farger 
fra Jotun LADYs 
nye fargekart.

COLOUR DESIGN BY L ADY

rediscover

God smak fortjener det beste

Verdi kr 55,–

Nå trenger du ikke 
sparkle og grunne mer

Vi har ferdig grunnede 
sponplater med usynlige 

skjøter - klare for maling og 
tapetsering.

Nydelig tapet med 
Walls4You – uten lim og 
sparkel!
FORESTIA Walls4You er ferdigtapetserte 
veggplater. Med disse veggplatene trenger 
man ikke tenke på sparkling, pussing og 
tapetsering.

Veggplatene kan monteres rett på 
eksisterende vegg, enten den er slett, har 
panel eller en annen type struktur. Platene 
finnes i et bredt utvalg av stilfulle design – 
både ensfarget og med mønstre.119,-

FORESTIA 
Walls2Paint
45957376

398,- 229,-

JOTUN 
LADY Pure Color 2,7 L FORESTIA 

Walls4You

LADY Pure Color 12127 Earthy Brown

m2

BYGGMA 
Huntonit veggpanel, skygge, 
kostemalt hvit, 11x620x2390mm

m2119,-
42750445

Bygger'n fører også Huntonit tak- og 
veggpanel (49511401) til 169, m2, 
som kan brukes stående eller liggende 
i tak og på vegg. 

Psst! Er du medlem i Bygger'n-klubben 
får du Huntonit tak- og veggpanel til kun 
149,- m2.

KONKURRANSE 

Vinn 22 veggplater
fra Walls4You
Les hvordan på Bygger'n 

Norges facebookside.
Konkurransen varer

ut oktober.

KLUBBPRIS

109,-m2



BOSCH 
Sagbord GTA 3800 til
kapp/gjærsag
43712317

2.290,-
BOSCH 
Drill GSR 18V-28 
2X4,0AH
56515075

2.590,-
BOSCH 
Kapp/gjærsag GCM
8 SSJL
45934261

3.990,-
BOSCH 
GLM 40
Laseravstandsmåler
48848342

898,-
Lyse og varme tider inne

Høsten er fin når du kan fyre opp i peisovner av høy norsk kvalitet. Nyt synet av flammer og tidløst 
design med ovnen som passer best til ditt rom. Den smarte varmefolien fra ProSmart kan du legge selv 

og gir deilige varme gulv. Til arbeidet er Geilas arbeidsbelysning et sikkert valg.

Trygg oppbevaring 
i høststormene
Nordic er en serie flerbruks- og lagringsboder 
utviklet av og for norsk byggetradisjon. Dette gir et 
moderne uttrykk samt en konstruksjon utviklet for 
å tåle norsk klima. Her kan du trygt oppbevare alt 
du har året rundt.

Lagringsbodene har vinduer med glass, som er 
plassert høyt på vegg for god utnyttelse av plass 
samt dør med justerbare hengsler.

RKC 
Bod 7'ern. Utvendig mål (bxdxh): 
280x220x228 cm. Materiale: 19mm. 
Gulv er inkl. Leveres ubehandlet.

Lagringsbod 5'ern er en moderne lagringsbod med klassisk preg. Leveres i 
elementer som enkelt skrus sammen. Utvendig mål (bxdxh): 220x180x228 cm. 
Gulv er inkl. Leveres ubehandlet.

43941603

14.990,-

RKC 
Bod 5`ern

11.490,-
43941592

JØTUL 
F373 Advance
Prisvinnende design.
En ventil sikrer rene 
glass og riktig bruk.

19.990,-
51526905

JØTUL 
F520 BP
Panoramainnsyn til flammene, 
askeleppe og stort brennkammer.
Brukervennlige detaljer.

24.990,-
49260835

ProSmart varmefolie er beregnet for å gi komfortvarme 
under parkett og laminat i tørre rom. Det er et enkelt gjør-
det-selv varmesystem som kan installeres uten elektriker 
og som gir en behagelig komfortvarme.

Gulvvarme i alle rom

KLUBBPRIS
10.490,-KLUBBPRIS

13.490,-

Bygger'n fører et bredt utvalg arbeidsbelysning
fra Gelia, se hele vårt utvalg i butikken.
Med godt lys blir jobben fort litt enklere.

Arbeidsbelysning fra Gelia
gjør jobben enklere

GELIA 
Arbeidslampe LED
30W IP65 6500K

598,-
56820426

Parkett/laminat
Fuktsperre (0,20 plast)
Varmefolie
ProPlate 30S, 6mm
Fuktsperre (0,20 plast)
Undergulv



Plannja Takplate 20 er en funksjonell bekledning 
for vegger og tak. Profilen beskyttes av belegget 
Plannja Hard Coat og finnes også med praktisk 
antikondensduk på undersiden av platene.

Gi taket et løft
Å velge rett tak handler både om estetikk og om sikkerhet. Taket er husets absolutt viktigste fasade. Et 
godt tak er en forutsetning for et friskt og trygt hus, og skal beskytte huset ditt mot både kaldt snøvær, 

endeløse høststormer, regnfulle vårdager og varme sommerdager. Kontakt din Bygger’n-butikk for 
informasjon om bestilling og priser på tak til ditt hus!

Vil du ha jobben gjort av fagfolk?
Har du byggeplaner du ikke ønsker å gjøre selv? Blant våre 
proffkunder er det mange håndverkere, og vi kan hjelpe 
deg med å finne den rette til jobben din. Spør oss om 
Ferdig Utført – du bestemmer selv hvor mye hjelp du vil 
ha. 
 
8 av 10 ønsker hjelp fra håndverker når de skal
legge nytt tak
Taket er husets viktigste beskyttelse mot nedbør, vær og 
vind. Fra utsiden ser kanskje taket ditt bra ut – men vet du 
hvordan det står til under overflaten? 

Kontakt Bygger’n og avtal en uforpliktende taksjekk. Vi gir 
deg et taktilbud og med Ferdig Utført får du nytt tak raskt 
og forskriftsmessig.

Vegard
Bygger'n Hitra

Påbygg, ombygg eller nybygg?
Planlegger du påbygg, ombygg eller nybygg? Vi hjelper deg  
med tegninger, søknader, materialberegninger og andre  
tekniske tjenester. 

Skifte kledning?

...eller bygge nytt?

Ny garasje?

ICOPAL 
Topsafe takbelegg, 
grå, pr. rull

1.190,-

Foto: Plannja

Høst-
tilbud

Takshingel fra 
Icopal er et solid 
takbelegg med 
lang tradisjon i 
Norge. Det er 
enkelt å legge, 
har en levetid 
på over 30 år og 
produktgaranti 
på 20 år. 

BMI 
Icopal Shingel type S
Kullsort

m2109,-

Bedre kontroll på produktet gjør at BMI kan 
utvide produktgarantien. AeroDek Tradition 
Plus og AeroDek Robus Plus tilbys nå med 
40 års garanti.

40 års garanti!



44038892

Nyttige produkter til 
uteområdet du også kan 
handle direkte på byggern.no

Få 1,5 % i bonus på alle kjøp
Bygger'n Pluss Byggekonto forutsetter inngåelse av 
kredittavtale med kredittkort etter kreditt-vurdering. 
Bruk av kortet gir 1,5 % bonus på alle kjøp og alle kjøp er 
rentefrie frem til forfall (inntil 6 uker).

✖  Alle kjøp på en månedsfaktura
✖  Rente- og gebyrfritt (inntil 6 uker)
✖  SMS-varsling
✖  Betalingsutsettelse
Betalingsutsettelse 4-9 mnd. fra 275-425 i utsettelseskostnad. 
Priseks: Eff. rente 26,6 %, kr 40 000 o/12 mnd, kostnad kr 5 339, totalt kr 45 
339. Les mer på byggern.no/pluss

Prisene gjelder for din nærmeste Bygger’n. Vi tar forbehold om lokale variasjoner.
Prisene i avisen er veiledende i perioden, og gjelder så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt.

Priser og sortiment kan variere p.g.a. fraktforhold og lokal lagerkapasitet. Prisene gjelder ved kontantsalg. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Vinduene gir huset personlighet

Tilpass funksjonelle kvalitetsvinduer til hjemmet ditt og du gir 
det sjel, lys og komfort. Hos Bygger’n får du blant annet vinduer du 
ikke trenger å male, selvrensende vindu, sikkerhetsglass og 
UV-stopper og de beste isolerte vinduene.

Har du et prosjekt på gang? Hør gjerne med Bygger’n om nærmere 
råd. Vi setter deg gjerne i kontakt med dyktige fagfolk som kan   
            skifte vinduer både effektivt og riktig.

HEYDI 
Heydi Basic 
+Plus

129,-
45223825

DEWALT 
DEWALT kapp-gjærsag 
1400W, DWS774-QS, 
216mm blad, 250x62mm
50983520

2.690,-
DEWALT 
Dewalt Multiverktøy
18 V Naken (leveres uten 
batteri)
49215316

1.690,-

FIBO/BERRY ALLOC 
Baderomsplate.
Utvalgte dekorer. Pris fra.

m2319,-


