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VI LEGGER TIL RETTE FOR
DE GODE LØSNINGENE

SLIK LYKKES DU
MED NYTT TAK
VI HJELPER DEG MED NYTT TAK

TAKET – VI KAN HJELPE DEG!

Skal du skifte, rehabilitere, eller reparere taket ditt? Lurer du på
hvilke materialer du skal velge og hva det koster? Eller trenger du
hjelp til hvordan du bygger? Vi hjelper deg! Kom innom et av våre
byggevarehus og sjekk monter.no for hjelp og råd. Bruk de følgende
punktene som en guide for veien til et tett, trygt og vakkert tak.

Trenger taket ditt å rehabiliteres, skiftes ut eller repareres, hjelper vi
deg gjerne. Vi har erfarne takeksperter, produktene du trenger fra
anerkjente leverandører, og vi kan sette deg i kontakt med erfarne
håndverkere. Les mer om alle våre tak i katalogen, og finn det taket
som passer deg og din bolig. Husk også å sikre taket! Se sjekklisten
på side 84.

1. SNAKK MED VÅR TAKEKSPERT

Alle våre byggevarehus har sin egen takekspert, som vil være din
kontakt gjennom hele prosessen. Fra du henvender deg første gang
og til taket er ferdig, sørger takeksperten for faglig trygghet i valg
og gjennomføring. Ta kontakt for store og små spørsmål om tak, så
hjelper vi deg med å komme i gang.

FASADEN

Skal du etterisolere huset og samtidig bytte fasade, eller er du bare
lei av å male huset så ofte? Nå finnes det flere nye typer kledning
å velge mellom – som ikke krever særlig med vedlikehold. Se side
38-47 for alle valgmulighetene du har.

2.BESTILL TAKSJEKK PÅ MONTER.NO
NYE TIDER FOR TERRASSEN

Velkommen ut. Det er der det skjer. Det er der det blir liv når
dagene blir lengre og solen sterkere. Nordmenn har i mange år
vært tradisjons- og ikke minst prisbevisste. Derfor har impregnerte
terrassebord vært en sikker vinner lenge. Men nå ser det ut til at
stadig flere velger seg mer sofistikerte, trendbevisste og ikke minst
vedlikeholdsfrie terrasser. Vi har et stort utvalg av kvalitetsprodukter
til gode priser. Spør oss!

MARTINA OLAUSSEN
Kategoridirektør tyngre byggevarer i Optimera ønsker deg
velkommen til et av våre byggevarehus. Kom innom for en
inspirerende fagprat om tak, fasade og terrasse.

Dersom taket ditt er eldre enn 20 år* tilby vi gratis taksjekk.
Ved en taksjekk kontrolleres det at:
•
Taktekkingen er hel og uten sår
•
Taktekkingen rundt gjennomføringer og piper er tett
•
Gradrenner er hele og tette
•
Takfot-, vindski- og pipebeslag er fri for rust og/eller sprekker
•
Takrenner og eventuelle ventilasjonshetter er i god stand
•
Det er åpen utlufting i møne
*Gjelder ikke flate tak eller næringsbygg. Taksjekk utføres på
utvalgte byggevarehus i en radius på 30 km fra byggevarehuset.

3. BRUK PROFFEN

NYTT TAK?

VI TILBYR GRATIS TAKSJEKK
HVIS TAKET DITT ER ELDRE
ENN 20 ÅR

Registrer deg på monter.no
Vi tar kontakt innen 10 dager og avtaler
tid for taksjekk.

Over hele landet har vi avtaler med utvalgte, erfarne håndverkere.
Overlater du prosjektet til våre profesjonelle håndverkere, er du
garantert en solid jobb og et resultat som varer.
Et konkret tilbud leveres til deg direkte fra håndverker. Den formelle

avtalen gjør du med håndverkeren, selv om takeksperten fortsatt er
din kontaktperson og følger opp fremdriften i prosjektet ditt sammen
med deg.

4. BYGG MED MONTÉRKONTO

Ved å opprette en Montérkonto får du enkelt oversikt over varekjøpene du gjør hos Montér. Enten du skal fornye fasaden eller
legge nytt gulv på terrassen, kan du søke om Montérkonto inntil
200 000,-.
• Ingen årsavgift på Byggekonto
• Alle kjøp på en månedsfaktura
• Fullmaktsordning
• Rente- og gebyrfritt (inntil 50 dager)
• SMS-varsling
• Mulighet for betalingsutsettelse på enkeltkjøp
• Kredittkort med mange fordeler

5. LEGG TAKET SELV

Dersom du er en byggekyndig og praktisk person, kan det være
du ønsker å gjøre jobben selv.
Vi kan fortsatt hjelpe deg, og bidrar gjerne med gode råd og
løsninger når det gjelder:
•
•
•
•
•

planlegging og beregning
bestilling og levering
veiledning
avfallshåndtering
formidling av stillasutleie og utstyr

Vår takekspert er din kontaktperson i hele
byggeprosessen, slik at du er sikret et godt resultat.

GRATIS*

TAKSJEKK

*Gjelder ikke flate tak eller næringsbygg.

April 2020

Du får mer hos Montér
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TAK
/ TAKSTEIN, SHINGEL, PLATE-, TRE- OG TORVTAK
VALG AV TAK
Taket er blant de viktigste elementene på et hus. Det skal beskytte mot vær og vind og holde varmen
inne, samtidig kan det brukes til å fremheve boligens unike stil og design.
Det er mange alternativer i dagens marked og det er lett å finne en type tak som passer nettopp dine
behov og ønsker.

1. TAKSTEIN - ET KLASSISK VALG
Benders: Benderit Palerma

Takstein går aldri av moten og er den mest brukte taktekkingen i Norge. Med et stort utvalg i farger og
overflater kan du være sikker på at du finner noe som passer til din bolig. Takstein produseres både i
betong og tegl etter moderne produksjonsmetoder for å gi deg et vakkert tak som varer.
Betong er blant de mest værbestandige materialene som finnes, noe som er svært viktig i vårt nordiske
klima. Betongtakstein finnes i 3 ulike profiler. Flat, enkelkrum og dobbelkrum.
Velger du tegl, velger du en meget holdbar løsning for taket ditt som øker husets verdi.
Tegl er et rent naturmateriale som bare blir vakrere med årene. Velg mellom flat eller enkelkrum i naturell
eller glasert overflate.

2. TAKSHINGEL - USLÅELIGE EGENSKAPER
Isola Powertekk

Takshingel er like velegnet til hus, hytte, nybygg og rehabilitering.
Materialet er brannsikkert og slitesterkt. Kombinasjonen av glassfilt og tykk, fleksibel asfalt gjør produktet
både smidig og lett.
Sammenhengende klebefelt på takshingel gir unike klebe- og tetteegenskaper. Dette gir sikker forsegling
med umiddelbar klebing under montering. Takshingel finnes i mange former og farger.

3. PLATETAK - EFFEKTIVT OG ØKONOMISK
Platetak er en effektiv og økonomisk løsning til taktekking. Platetak betyr rask montering av skreddersydde løsninger og du trenger heller ingen spesialverktøy. En slik takløsning krever lite vedlikehold, har
lang levetid og lav vekt.
Et løft innen skandinavisk takdesign. Passer like godt til funkishus som til klassiske hus- og takstiler
takket være platens profilerte linjespill. Du får også taksteinsplater i stål med ru overflate. Disse får du i
forskjellige farger med utseende som ru takstein.
Talgø MøreTre. Kilde: Norgeshus

4. TRETAK - HOLDBART OG BÆREKRAFTIG
Tretak er mer holdbart enn mange tror. Historisk sett har det vært vanlig å dekke tak med både spon
og kløyvd ved. I dag er bordtak et mer vanlig alternativ. Alle tretaks produkter skal i tillegg til å holde høy
kvalitet, også stamme fra bærekraftig skogdrift.

5. TORVTAK - EN SIKKER KONSTRUKSJON
Et torvtak gir deg et funksjonelt, sikkert og ikke minst vakkert tak. Gjennomtenkte valg av produkter og
godt planlagt gjennomføring vil gi deg et tak som vil holde seg fint i lang tid.
Jevnlig og kontinuerlig vedlikehold i form av vanning, gjødsling, kalking, klipping, luking og evt.
etterpåfylling sikrer et tett og fint tak i åresvis.
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BETONGTAKSTEIN FLAT

BETONGTAKSTEIN ENKELKRUM

Benders
Zanda Minster
Carisma ubehandlet grafitt

Benders Exklusiv Benderit Teglrød

FUNKISPREG

KLASSIKEREN

- OVERLEGEN KVALITET

- DET ENKLE ER OFTE DET BESTE

Med rene, rette linjer er flat takstein et godt valg for dagens moderne arkitektur. Perfekt for boliger med funkis-stil, men kan også være et
spennende valg på mer tradisjonelle hus og hytter. Den flate profilen gir huset ekstra karakter.

Den klassiske formen og nordmenns favoritt i en årrekke. Enkelkrum har en form og fasong som passer til både eldre og nyere boliger. Det rolige
uttrykket og tradisjonelle utseendet går aldri av moten. Den gode passformen sørger for et helt tett tak. Det er enkelt å legge og kommer i et bredt utvalg
farger med ulike overflatebehandlinger. De ulike overflatebehandlingene bidrar med alt fra økt fargedybde til beskyttelse mot tilgroing og UV-stråling.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

7.
9.

10.

11.

12.

2.

8.

3.

4.

5.

6.

9.

13.

1- Zanda Minster Lys grå 44231403, 2. Zanda Minster Mørk grå 44226026, 3. Zanda Minster Mørk Skifer 44226015, 4. Zanda Evo Grå 56769364, 5. Zanda Evo Sort 56769065, 6. Skarpnes Ubeh Skifer 54537518, 7. Skarpnes

1.Skarpnes Ubh. Rød 20009229, 2.Skarpnes Ubh. Koksgrå 20009212, 3.Skarpnes Ubh. Antikk 20009168, 4.Skarpnes Edelteglrød 42804678, 5.Skarpnes Edelrød 42804663, 6.Skarpnes Edelsort 27960988, 7. Benders

Setersort matt UV 54538286, 8. Skarpnes Edelsort UV IR 54538472, 9. Benders Carsima Benderit mellomgrå flat 43044918, 10. Benders Carsima Benderit Ubeh. grafitt flat 30354237, 11. Benders Carsima Benderit Granitt flat

Benderit Exlusiv Svart 21538608, 8. Benders Candor Exklusiv Svart 30357941, 9. Benders Candor Exklusiv Teglrød 43115444.

27746999, 12. Benders Carsima Brilliant skifer flat 51732058, 13. Benders Carsima Benderit teglrød flat 30354229,
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DOBBELKRUM
NORGES MEST BRUKTE TAKTEKKING
– STERKT OG HOLDBART
– STORT UTVALG I FARGER OG OVERFLATER

10

Skarpnes
Ru
TAK FASADE
TERRASSE

Lys Grå
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BETONGTAKSTEIN DOBBELKRUM

BETONGTAKSTEIN DOBBELKRUM

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

25.

26.

Benders Palema Benderit Teglrød
20.

21.

23.

22.

24.

NORGES MEST BRUKTE TAKTEKKING
– STERKT OG HOLDBART
Med dobbelkrum taktekking kan du føle deg trygg på at du har et tett og robust tak år etter år.
Design og produksjonsmetode sørger for at taksteinens styrke og holdbarhet holder seg godt i lang tid.
Taksteinene finnes i ulike varianter som gir deg mange muligheter til å velge det utseende som passer best for deg.

1.

2.

3.

13. Zanda Arktis Antikk Grå 49440300, 14. Zanda Arktis Grå 49440296, 15. Zanda Arktis Rød 49440262, 16. Zanda Arktis Svart 49440277, 17. Zanda Arktis Teglrød 49440315, 18. Zanda Arktis Antikk Rød 49440281,
19.Zanda Classic Mørk Grå 53557995, 20. Zanda Classic Teglrød 53557352, 21. Zanda Classic Svart 53554972, 22. Zanda Classic Rød 53556402, 23. Zanda Protector Rød 46035723, 24. Zanda Protector Teglrød 46035738,
25. Zanda Protector Grå 46247263, 26. Zanda Protector Svart 46035712

4.
5.

6.
27.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

35.

28.

36.

29.

37.

30.

38.

31.

32.

33.

34.

39.

27. Benders Benderit Palema Svart 21538640, 28. Benders Benderit Palema Teglrød 21538673, 29. Benders Benderit Palema Mellomgrå 43044873, 30. Benders Benderit Palema Mørkgrå 50702835, 31. Benders Struktur
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1.Skarpnes Ubh. Rød 20009113, 2. Skarpnes Ubh. Koksgrå 20009052, 3.Skarpnes Ru Rød 23993306, 4. Skarpnes Ru Sort 23993298, 5. Skarpnes Ru Skifergrå 26941617, 6. Skarpnes Ru Antikk 23993314, 7. Skarpnes Ubh.

Palema Svart 27600014, 32. Benders Struktur Palema Teglrød 27600022, 33. Benders Struktur Palema Rød Granitt 47621696, 34. Benders Struktur Palema Rød 30357610, 35. Benders Candor Palema Svart 27625680, 36.

Antikk 20009014, 8. Skarpnes Ubh. Wet Look 25400573, 9.Skarpnes Edelteglrød 42804523, 10. Skarpnes Edelrød 42804421, 11 .Skarpnes Edelantrasitt 42800834, 12. Skarpnes Edelsort 42435778,

Benders Candor Palema Teglrød 43044892, 37. Benders Candor Palema Terracotta rød 27625714, 38. Benders Candor Palema Mellomgrå 43044903, 39. Benders Candor Palema Mørkgrå 53437652,
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TEGLTAKSTEIN FLAT

TEGLTAKSTEIN ENKELKRUM

Hollander V

TEGLTAKSTEIN
– ET RENT NATURPRODUKT
Tegltakstein er et rent naturprodukt av brent leire som har blitt brukt av mennesker i tusenvis av år.
Det blir bare vakrere og vakrere med årene. Det rustikke utseendet passer svært godt til rehabilitering av boliger. Men selv om tegltakstein
har et svært tradisjonelt utseende og materiale, så er det ingenting gammeldags med produksjonen av disse. Omfattende testing og ulike
overflatebehandlinger gir tegltakstein moderne egenskaper med svært lang holdbarhet. Tegltakstein er en god investering som gir et tett tak i lang tid.

Turmalin glassert grå

ARKITEKTENES FAVORITT
– STIL OG ELEGANSE
Flat takstein er valget for den moderne stilen og er ofte å finne på nyere funkishus. Du får et stilrent uttrykk og rene linjer. Flat takstein kommer i
tegl, betong og metall, samt med flere ulike fargebehandlinger for det unike uttrykket. Det er viktig at flat takstein legges i halv forband, altså en
halv steins forskyvning mellom radene. Selv om flat takstein er mest brukt til nyere boliger, så er de også et spennende valg til mer tradisjonelle
hus og hytter. Da kan du kombinere arkitektur og design og få en fin blanding av gammelt og nytt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

11.

7. Benders Piano Plantinagrå 44255676, 8. Benders Piano Skifersvart 44255661, 9. Benders Piano Krystallengobert Grafitt 44255680, 10. Skarpnes Domino Antrasitt Engobert 44062760 11. Skarpnes Domino Skifer Finesse Glasert
44062786, 12. Skarpnes Domino Sort Finesse Glasert 44062805
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6.

5.

7.

8.

9. 15.

11.

12.

13.

14.

15.

12.

1. Turmalin Glasert Grå 42026346, 2. Turmalin Glasert Sort 42027118, 3. Turmalin Engobert Grå 42025881, 4. Turmalin Engobert Sort 42026040, 5. Turmalin Glasert Krystallgrå 51865236, 6. Turmalin Naturell 42024916,
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4.

9.

10.

10.

3.

2.

1. Dantegl Naturell 21279252, 2. Hollander-V Naturell 53562142, 3. Hollander-V Engobert Grå 53567012, 4. Hollander-V Engobert Brun 53565994, 5. Hollander-V Engobert Brunsort 53565763, 6. Hollander-V Glasert
Sort 53565695, 7. Hollander-V Glasert Sort Matt 53566376 8. KDN Naturell 21281316, 9. KDN Engobert Høstrød 21280854, 10. KDN Glasert Vinrød 21279807, 11. KDN Glasert Kullsort 48660901, 12. KDN Glasert Sølvsort
21279351, 13. KDN Glasert Burgunder 21279658, 14. KDN Glasert Lys Brun 21280409, 15. KDN Glasert Mørk Brun 21280250
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TAKSHINGEL

TAKSHINGEL GOD-BEDRE-BEST

TAKSHINGEL

RASKT Å LEGGE, LANG HOLDBARHET
Takshingel har stamme av glassfilt som gir et sikkert og funksjonelt takbelegg som varer i flere tiår.
Kombinasjonen av glassfilt og tykk, fleksibel asfalt gjør produktet både smidig og robust.
Produktet har kraftige klebefelter, noe som gir sikker tetting
og et stormsikkert tak. Takshingelen trekker ikke til seg fuktighet og
forblir upåvirket av vær og vind år etter år.

Isola Premium

Baros Skrå Sort

•
•
•

Impregnert og belagt med spesialasfalt
Brukervennlig klebesystem
5 års produkt- og funksjonsgaranti

29693017

89.90,- per m

2

Isola Skrå sort

Isola Skrå teglrød

Isola Skrå grå struktur

Isola Skrå skifergrå

Isola Skrå teglrød kontur

24473597

11290244

21118005

11290210

11290285

Isola Skrå skifergrå kontur

Isola Skrå rustikk rød

Isola Kuttet sort

Isola Kuttet rustikk rød

Isola Rett sort

11290228

11290251

29741717

11290301

29741725

Isola Rett teglrød

Isola Swing grå struktur

Isola Swing teglrød

Isola Tyri grå struktur

Isola Tyri antikkbrun

11290327

11467826

11467834

30751473

30683999

Isola Skrå Sort
•
•
•
•

Impregnert og belagt med spesialasfalt
Kraftige klebefelter - gir sikker tetting og et
stormsikkert tak
Perfekt for norske forhold
20 års produkt- og funksjonsgaranti

24473597

119,- per m

2

(Gjelder kun sort.)

Isola Skrå Premium Sort
•
Suveren glans og farge
•
Reduserer vekst av mose og grønske
•
Kraftige klebefelter - gir sikker tetting og et
stormsikkert tak
•
Perfekt for norske forhold
•
30 års produkt- og funksjonsgaranti
51017801

159,- per m

2

16

TAK FASADE TERRASSE

Icopal Beito Skifer

Icopal Protect

50799783

56654757

Icopal Protect
Icopal Protect takshingel har de samme gode egenskapene
som dagens Icopal Takshingel, men har i tillegg:
• Tykkere stamme gir bedre mekaniske egenskaper
• Karbonsort granulat
• Gir en jevn og fin overflate med dyp, mørk farge
• Jevn overflate gir mindre vannmagasinering på produktet
• Unike klebefelt med umiddelbar nedklebing og god vann
tetthet

TAK FASADE TERRASSE
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TAKPLATER

PLATETAK
SLITESTERKT OG ELEGANT

– TAKPLATER TIL ALLE TYPER BYGG

VISSTE
DU AT?

Platetak beskytter huset ditt i all slags vær, fra kraftige høststormer
og snøvær til varme sommerdager. Med tøffere klima, nye krav og
endret byggeskikk har løsningene blitt stadig bedre, mer effektive og
tryggere.

Plannja plater
også kan kan
brukes på fasade?

Vi tilbyr flere takprofiler og et bredt fargeutvalg, du kan være sikker på
at du finner noe som passer til din bolig.
POWERTEKK NORDIC
•
•
•

Godkjent for alle snølaster i
Norge (SINTEF Byggforsk)
Et kraftfullt utseende, kun
6 bølgeprofiler pr. plate
Sikker innfesting,
stormsikkert

Plannja Trend

POWERTEKK EXCLUSIVE

109,-

Powertekk Nordic
Grå Struktur 23382211

Powertekk Nordic
Teglrød 23382229

Powertekk Exclusive
Matt antrasitt 45120085

Powertekk Exclusive
Matt terracotta 45120093

NORGES MEST SOLGTE
STÅLTAKPANNE HAR
BYTTET NAVN
- Nå med inntill 40 års garanti.

Powertekk Exclusive
Antrasitt høyglans 45120123

AERODEK TRADITION
PLUSS

AERODEK QUADRO
PLUSS

AeroDek Tradition er et nytt,
prisgunstig, tilskudd i metallkategorien i fra BMI. Tradition
har en stålkjerne av aluzink og
en noe enklere oppbygging
enn Tradition Pluss. Takpannen
kommer i 3 klassiske farger
med granulat på oversiden.

AeroDek Tradition Pluss kommer i 4 klassiske fargevarianter
med granulat på oversiden.
En stålkjerne beskyttet med
zinkmagnesium og flere lag
beskyttelse gir den beste rustbeskyttelse.

AeroDek Quadro Plus gir en
trendy og stilren takløsning.
Takpannen har samme oppbygging som Unique Plus. Med
Quadro Plus for du et solid tak
kombinert med trendy design.
Leveres i to farger; matt grafitt
og matt sort.

40

TI

30

40
RS

GAR

Å

A

S GA R A

30
RS

AeroDek Tradition
Kullsort

AeroDek Tradition Pluss
Kullsort

AeroDek Tradition Pluss
Rød Antikk

AeroDek Quadro Pluss
Matt Sort

56452877

21135199

10871051

51610073

I

Å

A

ÅR

NT

GAR

S GA R A

30

RS

En diskré profilering passer godt
til slette fasader, store vinduer
og profildekor i tre og metall.

I

40

ÅR

En aluminiumsprofil for tak og
vegg, utvendig og innvendig.

NT

S GA R A

40

Å

A

En klassisk vakker profil i stål
eller aluminium som kan brukes
på tak og vegg.

I

GAR

En klassisk stålprofil. En av de
aller mest anvendte plateprofilene.

NT

RS

ÅR

40
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AERODEK TRADITION

I

18

Powertekk Plano
Sort 55267005

PLANNJA PANNEPLATE

NT

30

Å

Powertekk Plano
Antrasitt 55267013

PLANNJA SINUS 51

S GA R A

30

ÅR

Powertekk Plano
Steingrå 55266994

PLANNJA SINUS 18

N

Powertekk Exclusive
Sort høyglans 45120112

PLANNJA 20-75

En klassisk stilig profil i stål
eller aluminium. Kan anvendes på tak og vegger både
innendørs og utendørs.

Powertekk Nordic
Rustikk rød 23382237

pr. m2

Powertekk Exclusive
Matt sort 45120074

PLANNJA 20-105

Et lettmontert tak som gir huset
ditt et ekstra løft. Platene monteres slik at ingen skruer blir
synlige.

TI

Powertekk Nordic
Sort 23382187

Takket være b eleggene Plannja
GreenCoat Mica BT
og Hard Coat får du ripebestandig beskyttelse mot vær og vind.

PLANNJA TREND

N

Støydempende plater passer godt til uisolerte takutstikk over veranda eller takflater som har dårlig isolerte loft.
Alle variantene av Powertekk Exclusive og Plane kan leveres med lyddemping.

Plannjas brede og funksjonelle
utvalg av profiler i stål og
aluminium dekker takfall fra
8 grader og oppover. Det gir
mange valgmuligheter for alle
typer av taktekking.

30

STØYDEMPENDE UTGAVER

PLANNJA

TI

Finnes i 8 ulike
fargekombinasjoner.
Matchende taksikringsutstyr
sikrer et lekkert og
funksjonelt tak.

N

Exclusive-serien kommer
i to varianter, høyglans og
matt. Begge har pulverlakkert
overflate uten skiferstrø.

40

15 graders takvinkel.
Plano kan monteres både med
og uten forband avhengig av
hvilket utseende som ønskes
på taket. Leveres kun med matt
overflate.

TI

POWERTEKK PLANO
Powertekk Plano er et moderne
stålplatetak med flate profiler
som gir et minimalistisk og
stilrent utseende. Takplatene
har lav vekt og kan benyttes til
bolig, hytte, småhus i rekke og
andre bygg med skråtak ned til

Isola Powertekk Plano

N

Isola Powertekk med klassisk
bølgeprofil og steingranulert
overflate har stor styrke og
stabilitet. Powertekk har ståltykkelse på 0,45 mm, noe som gjør
produktet svært formstabilt.

GAR

A
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TRETAK

TRETAK

30-ÅRS
GARANTI

KEBONY® TRETAK
Kebony® tilbyr takprofiler med vakkert utseende, lang holdbarhet og
lite vedlikehold utover vanlig renhold. Treverket får en naturlig sølvgrå
patina etter en tid i vær og vind. Teknologien bak Kebony® er en
miljøvennlig og patentert trebehandlingsprosess utviklet i Norge.

Dagens impregneringsmidler inneholder ikke lysfilter og treverket bør
overflatebehandles snarest mulig etter montering når fuktigheten er
under 20 %.

Ekte tremateriale – med forbedret cellestruktur
Lang levetid – garantert råtefri i minst 30 år
Høy slitasjestyrke – treets hardhet er forbedret til beste nivå
Utmerket stabilitet – svelling og krymping redusert med 40-60 %
Motstandsdyktig – mot sopp, råte og andre ødeleggende
mikroorganismer
• Trygt og giftfritt – ingen bruk av gift eller skadelige
impregneringsstoffer
• Bærekraftig teknologi – kun bio-basert væske som brukes i
Kebony®-teknologien
• Sertifiserte råvarer – alle Kebony®-produkter er svanemerket og
FSC®-sertifisert

TERMOTRE

MØREROYAL® TRETAK

Termotre er et tre som har gjennomgått en spesiell varme
behandlingsprosess. Dette gir en rekke nye egenskaper. Produktet
er et godt alternativ til tropiske tresorter og impregnert trevirke.
Termotre er basert på en gradvis temperatur- og fuktprosess over
ca. 2 dager med en temperatur over 210 grader. Denne prosessen
reduserer trecellenes evne til å ta opp og gi fra seg fukt. Dette gjør
varmebehandlet tre veldig tverrstabilt og nesten uten bevegelse.

• VARIG
MøreRoyal®-tak er først trykkimpregnert og deretter kokt i olje, noe
som gjør taket svært råtebestandig.

Man får en gjennomgående mørk kastanjebrun farge, men etter
få måneder vil denne gå over til en flott lysebrun/sølvgrå patina.
Termotre er vedlikeholdsfritt og har lang levetid sammelignet med
ubehandlet trevirke.

• VEDLIKEHOLDSVENNLIG
MøreRoyal® tak er vannavvisende og krever lite og enkelt vedlikehold.
Bruk MøreRoyal® Olje dersom du ønsker å friske opp fargen.

CU-IMPREGNERT KLASSE AB
Impregneringsmidler presses inn i trevirke under høyt trykk. I den
prosessen benyttes hovedsakelig nyutviklede kobbermidler.
Når du kjøper trykkimpregnert virke med de disse
impregneringsmidlene, gjør du et godt valg. Du får et produkt med
lang levetid som er tilpasset dagens miljøvalg.

20
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•
•
•
•
•

• VAKKERT
Den transparente effekten fremhever trestrukturen, og taket får et
særpreg som gjør at det glir rett inn i sitt naturlige miljø.

TAK FASADE TERRASSE

21

TORVTAK

TIPS!

Torvtak legges
vanligvis på våren,
begynn planleggingen
på høsten.

DET ER VIKTIG MED ETT TETT
OG GODT ISOLERT TORVTAK

SLIK VEDLIKEHOLDER DU TORVTAKET
•
•
•
•
•
•
•
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Torvtaket må vannes i tørkeperioder
Gjødsle hver vår for god næringstilgang
Kalke hvert 2.–3. år for å forhindre sur jord
Klipp gresset med gresstrimmer eller ljå på ettersommer/tidlig høst
Fjern dødt gress
Fjern ugress og små trær
Eventuelt etterfylle med jord og så nytt plenfrø på bare flekker

TAK FASADE
TERRASSE
ISOLA

Et torvtak som lekker betyr mye ekstraarbeid - det er ingen spøk
å legge om. I tillegg er det lurt å velge en isolert løsning som
tilfredsstiller dagens krav til varmeisolering. Riktig valg av produkter
og litt omtanke ved legging gir et tak med minimalt vedlikehold og
tilnærmet ubegrenset levetid. Fuktsikringen av taket
baseres på to sjikt som begge skal være tette.

TO-TRINNS TETTING OG ROCKWOOL
ISOLASJON

Trygghet gjennom to-trinns tetting. Første sjikt er et asfaltbasert
takbelegg. Isola anbefaler Isokraft.
Neste sjikt er Platon Xtra som både er som gir både fuktsikring og
beskyttelse av takbelegget. Over tettsjiktet legges ROCKWOOL
isolasjon med torvlaget oppå.

ROCKTORV TORVTAKPLATE FRA
ROCKWOOL
Torvtakplate er spesielt utviklet for
varmtaksløsninger hvor torvtakets egenskaper
kommer best frem. I tillegg til å få en fullverdig
isolering, får en også nytte av torvlagets og
snøens isolerende evne. Dagens problemer med
riktig lufting av ventilerte skråtak elimineres, og
torvtaket blir enklere og raskere å bygge samtidig
som brannsikkerheten øker.
100x600x1200 29320801

50 ÅRS GARANTI

Platon har vært brukt til å fuktsikre bygg i 50 år. En robust
løsning med sklisikker overflate for større trygghet under
montering og som bidrar til å
holde på torven.
1,00x20 meter 23382088
1,65x20 meter 23382096
2,00x20 meter 23382104
TG 2488

TAK FASADE TERRASSE
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TILBEHØR TAK
/ RENNER, SIKRING OG VINDUER

VALG AV TILBEHØR TAK
Takrenner og diverse taksikringsystemer er viktig for å forhindre skader på hus og personer.
Ved å installere renner og sikringssystemer av god kvalitet og i henhold til de krav som stilles, så er du
garantert et trygt og tørt tak i lang tid fremover.

1. SNØFANGERSYSTEM
Snøfangersystemer er konstruert for å forhindre at snø og is raser fra taket. Kravene fra myndighetene er
at byggverk skal sikres slik at snø og is ikke kan falle på steder hvor personer kan oppholde seg. Snø og
isdannelser på bygninger skal forhindres og sikres, særlig ved adkomst til bygning, inngangspartier osv.
Systemet består av ulike deler tilpasset de fleste taktekkingsmaterialer.

2. TAKSIKRINGSSYSTEM

BILDE

Taksikring er påbudt i Norge. Hensikten med taksikringssystem er å gjøre adkomst til og fra, arbeid og
ferdsel på tak så trygt som mulig. Takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker, gradrennekonsoll og ulike plattformer er eksempler på godt taksikringsutstyr. For at resultatet skal bli estetisk funksjonelt, anbefaler vi
en utførelse som står til fargen på takbelegget.

3. TAKRENNER
Takrennens funksjon er å lede vann fra taket ned til bakken via nedløpsrennen og inn i
dreneringssystemet. Hva slags materiale du velger, er mer en følelsessak enn et teknisk spørsmål. Det
estetiske og klima er de to viktigste faktorene for riktig valg. Takrenner fins i plast, stål, aluminium, sink,
kobber og tre.

4. TAKVINDUER
Et tomt råloft har så mange muligheter som fantasien din tillater. Lys og luft kan skape liv i toppetasjen og
tilføre huset verdifulle kvadratmeter med boligareal. For mange er utnyttelse av loftet det naturlige
alternativet fremfor å bygge på eller å måtte flytte til et større hus. Vinduer for flate tak er enkle å montere både i nybygg og ved rehabilitering. Disse består av en vedlikeholdsfri hvit vindusdel og en valgfri
toppdel; buet glass, plant glass eller kuppel.
VELUX INTEGRA® produkter omfatter takvinduer for skrå tak, vinduer for flate tak, innvendig og utvendig
solskjerming. Alle produktene leveres med hver sin veggbryter for felles betjening. Alle VELUX
INTEGRA® takvinduer og vinduer for flate tak leveres med en regnsensor, som lukker vinduene automatisk ved nedbør. Disse kan oppgraderes til solcellebetjente vinduer. Dette installeres enkelt i løpet av et
par timer.
VELUX ACTIVE med NETATMO gjør det enkelt å forbedre inneklimaet. Smarte sensorer overvåker
kontinuerligtemperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivået i hjemmet ditt og sørger for bedre inneklima
ved å åpne og lukke VELUX INTEGRA® automatiske takvinduer, samt innvendig og utvendig solskjerming.
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BMI MONIER
TAK FASADE
TERRASSE

- HOLLANDER-V
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TILBEHØR TAK TAKSIKRINGSSYSTEM

TILBEHØR TAK TAKSIKRINGSSYSTEM

TRYGGERE TAK
- FOR DEG OG FOR FEIEREN.

Taksikringssytem er viktig for den som ferdes oppå taket og nedenfor taket. LOBAS taksikringsutstyr er tilpasset de fleste typer tak,
og produseres i varmforsinket stål som er polyesterbelagt. Dette gir
solide løsninger du kan stole på. Når vi snakker om taksikring er det
primært to løsninger vi tenker på, takstige og snøfanger. Vi kjenner kravene og har produktene du trenger. Spør oss om råd før du monterer
taksikring, så finner vi den løsningen som passer best til ditt bygg.

Gode grunner til å sikre taket:
•
Gir enkel adkomst, til og fra taket
•
Sikrer trygg ferdsel og trygt arbeid på taket
•
Forhindrer at snø og is raser fra taket
•
Stor styrke og enkel montering
•
Tilpasset utseende til ditt tak
•
Godkjent og varig løsning

LOVPÅLAGT STIGE PÅ TAKET

HUSK Å OPPGRADERE HYTTA!
1. januar 2016 kom en ny forskrift som setter krav til feiing og
tilsyn av fritidsboliger. I praksis betyr dette at alle fritidsboliger må
utstyres med utstyr som sikrer feiers adkomst til pipe på lik linje
med helårsboliger. Dette innebærer at alle fritidsboliger SKAL
utstyres med stigesikring og stigetrinn/takstige. Dersom pipens
høyde krever det, skal også feieplatå eller pipeplattform benyttes.
Krav til sikker ferdsel på taket gjelder også om bolig og/eller
fritidsbolig er tekket med torv.
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For at takstigen skal være godkjent, må følgende være i orden:
• Takstige som benyttes, skal være godkjent og må monteres i
henhold til
monteringsanvisning fra produsenten.
• Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon.
• Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak,
over til takstige,
kan foregå på en sikker måte.
• Avstanden mellom trinn og takbelegg skal være så stor at foten
får skikkelig feste.
Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for
sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet er generelt
og gjelder uansett om personen
som skal sikres, er arbeidstaker eller ikke. I tillegg kommer

Arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere spesielt.
Arbeidstilsynets forskrifter omfatter bl. a. feierarbeid, snørydding,
blikkenslagerarbeid m.v. I forskriftene heter det at «når det arbeides
på tak eller andre konstruksjoner som der det er fare for fall, skal
arbeidsstedet sikres».
LOBAS taksikringsutstyr er testet iht. ulike nasjonale standarder for
ulike typer sikringsutstyr.

FEIEPLATÅ
Vi tilbyr også LOBAS feieplatå med typegodkjenning som arbeidsplattform for montering ved skorstein. Dette gir en god arbeidsplass
når arbeid skal utføres av feier og andre på skorsteinen, samtidig
som den er med å hindre skade på takbelegget.

TAK FASADE TERRASSE
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TILBEHØR TAK TAKRENNER

TILBEHØR TAK TAKRENNER
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. – 14.

Takrenne
Renneskjøt
Tappstykke
Ekspansjonstappstykke
Endebunn
Utvendig hjørne 90°
Innvendig hjørne 90°
Rennekrok plastkonsoll
Trekantkile 18° og 27°
Rennekrok-konsoll,
kort og lang
Forkrok
Rennekrokkapsel
Nedløpsrør
Bend
Rørmuffe
Grenrør
Nedførsel
Utkast
Brønnkrage
Rørklammer
Takrennelim
Løvfanger
Sisternekobler
Bordtaksbeslag

37

21

22

23
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Takrennehuset hjelper deg til å finne de riktige delene til din takrenneløsning. Bruk nummerhenvisningen på tegningen for å finne riktig navn på
delene. Dermed kan du enklere finne frem til de produktene du har bruk for.

ISOLA STÅLTAKRENNER

Ståltakrenne i galvanisert stål er bygd for
norske værforhold. Kombinasjonen av stål
og purallakk gir Isola ståltakrennesystemet
stor stabilitet og styrke, i tillegg til moderne
form og utseende. Leveres i lengder à 4
meter. Med et godt takrennesystem hindrer
du vannsprut og n edfukting av veggen, og
forhindrer dermed sopp- og råteskader.
Ved tette takrenner unngår du også issvuller
på bakken om vinteren. 25 års garanti.
Ståltakrenne fås i fire farger i 125 mm og i
sort og hvit i 150 mm.

179,- pr. stk 11292323
28
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ISOLA SINK TAKRENNE

En estetisk pen takrenne som kler boliger
med både ny og eldre arkitektur.
Sink regnes av mange for å være den
originale takrenneløsningen. Et hus med
sinktakrenner sender signal om originalitet,
estetisk sans og godt håndverk. 30 års
garanti. Fås i dimensjon 125 mm.

ISOLA KOBBERRENNE

Isola Kobbertakrenner leveres skinnende
blanke, men vil over tid påvirkes av luft
og vann slik at overflaten får en irrgrønn,
matt patina. Takrennene gir et eksklusivt
og flott utrykk som passer godt både til
tradisjonelle og moderne bygg, gjerne i
kombinasjon med laft. 30 års garanti. Fås i
dimensjon 125 mm.

PLASTMO PLAST TAKRENNE

I mer enn 60 år har plast vært en av de
foretrukne takrenne valg i Norden. Det
skyldes, at materialet er enkelt å arbeide
med, tåler ekstremt lave temperaturer,
saltholdig luft og luftforurensning. Uansett
hvor du bor, eller hvilken takkonstruktion du
har, kan du med sikkerhet velge plast, da
materialet hverken korroderer eller ruster.
25 års garanti.

ALUMINIUM TAKRENNE

Grøvikrenna er laget av norsk resirkulert
aluminium og er suveren når det gjelder
kombinasjonen holdbarhet og styrke. Takket
være gode veltilpassede løsninger, samt
sin lette vekt, er den enkel å montere.
Grøvikrenna leveres i et rikholdig utvalg
av standard dimensjoner, deler og farger i
tillegg til spesialløsninger.

MØREROYAL® TRETAKRENNER

Tretakrenner leveres i dimensjon
45 x 110mm. Skjøtes vanligvis med
skråskjæring og ilegging av tetningsmasse.

169,- pr. stk 42027436
TAK FASADE TERRASSE
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DETTE BØR DU GJØRE FØR HVER SESONG
Taket bør sjekkes hver vår og høst. Følg sjekklisten på side 84-85 og vurder tilstanden til taket ditt.
Dersom det er skader på taket ditt, må dette utbedres omgående.

3.
SJEKK MØNER
OG TAK

Sjekk at alle stein eller plater
ligger på plass. Hvis en av disse har
forflyttet seg eller er skadet, må du
sjekke at undertaket er intakt før du
tilbakefører eller legger ny stein på
plass. Mønet er den mest utsatte
delen av taket, vær ekstra
oppmerksom når
du sjekker.

1.
RENS OPP OG
FJERN LØV OG SKROT

Børst eller spyl taket forsiktig og
sjekk om noen av trærne i nærheten bør beskjæres. Grener
hører til de vanligste årsakene
til skader på tak.

5.
SJEKK GAVLENE

Sterk vind kan gjøre skade
på gavler og vindskier. Tre
og metall eldes hurtigere enn
takstein. Derfor bør du holde
øye med dette.

4.
KONTROLLER
TAKSIKRINGEN

2.
SJEKK TAKRENNER

Rens takrenner og gradrenner.
Sjekk at det ikke har kommet løv
og lignende inn under taksteinen.
Sørg for at luftingen er åpen slik
at det ikke danner seg fuktighet
som igjen fører til mugg eller
andre alvorlige skader.

Stiger og snøsikring etc. må være
intakte og 100 % pålitelige. Hvis
du er det minste i tvil, kontakt en
taktekker for å få en faglig
vurdering. Les mer på
side 26-27.

Skarpnes Dobbelkrom Edelrød
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TAKVINDUER VELUX
TAKVINDUER GIR MER PLASS
Fordi takvinduene monteres mot yttertaket vil det øke takhøyden
under vinduene med 30 – 50 cm i hele vindusfeltet. En hyggelig
bonus er utsikt og masse dagslys.
Det anbefales å ta kontakt med en arkitekt eller en dyktig håndverker, som kan være behjelpelig med å plassere vinduene riktig
i rommet. Takvinduer gir rikelig med dagslys, men hvis ønsket er
utsikt, må de ikke monteres for høyt i taket. Ved å kombinere
flere i bredden får du et helt felt med større takhøyde. Med takvinduer får du høyde til å møblere der det før ikke var mulig. Er det
for eksempel for lavt under taket over badekar eller vask, er et
eller flere takvinduer den ideelle løsningen.
Velg mellom midthengslede eller topphengslede – manuelle
eller elektriske. Midthengslede takvinduer betjenes enkelt med
lufteklaffen øverst i vinduet. Kan monteres i tak fra 15–90°.
Topphengslede vinduer tar ikke plass i rommet når de er åpne,
de gir flott panoramautsikt og betjenes med en vrider nederst på
vinduet. Topphengslede takvinduer er også midthengslet for enkel
rengjøring av utsiden. Passer til takvinkel 15 – 55° (opp til 77°
med spesialfjærer). Alle standard takvinduer fra VELUX har glass
med Easy clean- og antidugg belegg.
Hvis du vil ha det aller beste, skal du velge VELUX INTEGRA®
elektriske eller solcellebetjente takvinduer med regnsensor og
veggbryter. Da kan du også koble til VELUX ACTIVE og betjene
vinduene med telefonen din.

VELUX

FÅ ET EKSTRA UTEROM – PÅ TAKET
VELUX CABRIO® kan monteres i tak med 35 til 53° vinkel og finnes i tre ulike bredder, slik at du kan få den varianten som passer best til ditt behov. Det er mulig å montere opptil tre takaltaner tett ved siden av hverandre, slik at du får en fleksibel løsning
der de kan åpnes og lukkes individuelt.

VELUX
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VALG AV UNDERTAK
Undertakets funksjon er å fange opp og drenere bort
nedbør som måtte komme gjennom taktekkingen, samt
lede bort kondensvann fra undersiden av tekkematerialet
(f.eks. fra takstein, metallplater, skifer etc.).
Undertaket kan også ha en bærende funksjon som
underlag for asfalt takbelegg og folietekkinger.
Generelt kan vi dele undertak inn i to hovedkategorier:
bærende undertak og forenklede undertak.

1. BÆRENDE UNDERTAK

2. FORENKLET UNDERTAK

Bærende undertak benyttes i forbindelse med alle typer
taktekking. Takstein, takplater av metall, takbelegg, takshingel, torvtak og lignende. Bærende undertak kan bygges
opp av underpanel (rupanel) eller plateprodukter slik som
OSB og kryssfiner.

Forenklet undertak benyttes kun i forbindelse med taktekking
som lektes opp, slik som takstein og takplater.
Forenklet undertak leveres enten som plate- eller
rulleprodukter og er som navnet tilsier forenklet i den forstand
at de har begrenset bæreevne og avstiving. Bruk av forenklet
undertak krever spesiell nøyaktighet i forbindelse med detaljer
som gjennomføringer og avslutninger med møne og raft.

UNDERPANEL
Underpanel er planker med not og fjær langs sidene og i
endene.
Underpanel, også kalt rupanel, har tradisjonelt vært mye brukt
som undertak. I nyere tider hvor arbeidskostnader
utgjør en større andel av prosjektprisen enn materialprisen,
har man i større grad gått over til å bruke plateprodukter.
Underpanel brukes mest rehab prosjekter.
OSB
Kan brukes som bærende undertak for taktekking med
takbelegg, shingel o.l. i skråtak.
Platene skal alltid ha et ventilert luftrom på undersiden, enten
ved at taket har et kaldt loftsrom, eller med luftespalte.

ULTIPRO DIFFUSJONSÅPENT UNDERTAK 1,5x50 M
Ultipro undertak er et Sintef godkjent slitesterkt underlag
med svært lav diffusjonsmotstand. Materialet kan legges rett
på taktro, eller direkte mellom takbjelkene. Ultipro undertak
har doble selvklebende kanter for svært tett overlapping
og som sammen med armeringsnett oppfyller alle krav for
gjennomtrampmotstand.
• Enkelt å montere
• Rimeligere
• Bygger lite

KRYSSFINER
Kryssfiner er finer som er limt sammen i flere lag slik
at den blir veldig stabil og sterk. Det er ofte brukt som
undertaksplater og leveres med not og fjær. Kryssfiner kan
brukes som bærende undertak for taktekking med takbelegg,
takshingel, torvtak o.l. i skråtak.
• Lang levetid
• Avstiver huset
• Tett og bærende
• Tåler gangtrafikk under montering
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FASADE
/ HUSETS ANSIKT
VALG AV FASADE
Fasade har som ord sin opprinnelse fra fransk face, som betyr ansikt. Vi bruker fasade i sammenheng med
yttersiden/framsiden av en bygning, og vi er vel kjent med begrep som «å ha fasaden i orden».
Fasadematerialet på norske bygninger er i stor grad tre på bolighus og murpuss, teglstein, glass eller stål-/
aluminiumsplater på større industribygg.
I de siste tiår har det blitt mer vanlig å ta i bruk kombinasjoner av tre, mur og plater for å fremheve fasaden på
bygget.

1. FUNKSJON
Kledningens primære oppgave er å beskytte isolasjonslaget mot regn og mekaniske skader. For å oppnå
dette brukes prinsippet med adskilt vind- og regnsperre, som kalles to-trinns tetting (utlektet kledning).
Ytterkledningen fungerer da som en regnskjerm og hindrer det meste av fuktigheten som måtte komme
gjennom kledningen i å trenge inn i konstruksjonen.
Den lille fuktigheten som måtte komme gjennom kledningen stoppes av vindsperresjiktet. Det utlektede
hulrommet mellom de to sjiktene sørger for drenering og utlufting.

2. ESTETIKK
Kledningen har etter hvert også fått en viktig estetisk oppgave,og er den bygningsdetaljen som påvirker
husets utseende i størst grad. Krav til ferdigstillelse ved levering i form av grunning og maling i ønsket farge
er sterkt økende, og det vil i fremtiden være helt naturlig at all kledning som et minimum skal være grunnet
industrielt. Maling bidrar også til å avvise vann, samtidig som fukt i form av vanndamp slipper ut gjennom
filmen. Gran og furu er de mest brukte treslag til utvendigkledning.

3. KLEDNINGSTYPER
TRE

Tre som fasade er ikke bare estetisk pent å se på, det har også en rekke andre fordeler. Kledning i tre er
kortreist og består av bærekraftige materialer. Det er også enkelt å montere. Vi tilbyr et stort utvalg av ulike
profiler og overflatebehandlinger. Alle med sine unike karaktertrekk og fordeler.

FASADEPLATER

Med fasadeplater fra kan du velge farge, uttrykk, form og overflatestruktur og gi boligen ditt eget preg.
Fasadeplater trenger minimalt med vedlikehold og byr på svært værbestandige egenskaper.

MUR/ PUSS

En pusset fasade kan brukes på nær sagt alle bygg og i de fleste klimaer, da en pusset fasade er
vedlikeholdsvennlig og holdbar. I tillegg til de gamle bygårdene benyttes det i dag puss på bygninger som
strekker seg fra offentlige bygg, privathus, kontorer, høyhus og uthus.
Pussede fasade passer godt både til nybygg og rehabiliteringsprosjekter. En av de mer populære løsningene i
dag er å kombinere trefasade med murpuss. Dette gir vakre kontraster i både farge og materiale.
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FASADE I TRE KLEDNINGSPROFILER

REKTANGULÆR KLEDNING

DOBBELFALS

Også kalt tømmermanskledning, er den mest anvendte stående kledning.
19x148mm, rektangulær kledning, kl. 1, gran

Er den mest anvendte liggende kledningen i Norge. Fås i gammel og ny
type. Ny type har en rettere kant i fugen.

DOBBELFALS MED SPOR
Dobbelfalset kledning med spor er en videreutvikling av dobbelfals ny.
Dobbelfals med spor blir ofte benyttet på funkisboliger for å få det rette
utseende.

GRAN 19x148 DFALS TETT

DOBBELFALS MED STAFF

FASADE I TRE KLEDNINGSPROFILER

BUERKLEDNING

SKRÅSKÅRET KLEDNING

Kan like godt monteres som stående eller liggende kledning.

Ofte benyttet på hus som ble satt opp i 70-årene.

SVEITSERKLEDNING MED ENKEL STAFF

VESTLANDSKLEDNING

Denne typen kledning er ofte benyttet på eldre trehus.

En kledning med not og fjær.

En liggende kledning som gir et enkelt og rolig utseende.

GRAN 19x148 DFALS RETT KANT

SVEITSERKLEDNING MED DOBBELSTAFF
Denne har bred fuge mellom bordene.
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FASADE I TRE KLEDNINGSPROFILER

FASADE OVERFLATEBEHANDLING
Fabrikkbehandlet kledning gir kledningsbordene beskyttelse allerede i
produksjon fra de er nye, tørre og ikke har vært utsatt for sollys eller
biologisk angrep. Kledningen blir på best mulig måte sikret mot skadelig
UV-nedbrytning og råteangrep. Denne overflatebehandlingen, kombinert
med riktig montering og anbefalt vedlikehold, utgjør en optimal behandling
med maksimal levetid for kledningen. En tids- og kostnadseffektiv løsning,
som kan monteres uavhengig av vær og årstid.

FURU 21x145 DF 60°
M:SP SAGAWOOD

FURU 21x145 SKYG
M:SP SAGAWOOD

Behandlingen deles inn i følgende hovedretninger:
• Grunnet kledning
• Beiset kledning
• Malt kledning
• Impregnert kledning
• Royalimpregnert kledning

FURU 21x145 DF 60°
SAGAWOOD

TRYKKIMPREGNERT
KLEDNING – CU

FURU 21x145 SKYG
SAGAWOOD

GRAN 24x310x2500 NORD
RAUS RETT KLEDNING RETT
LIMTRE IMP NORD

GRAN 24x310x2500 NORD
RAUS SKRÅKLEDNING LIMTRE
IMP NORD

GRAN 24x310x5050 NORD
RAUS RETT KLEDNING LIMTRE
IMP NORD

GRAN 24x310x5050 NORD
RAUS SKRÅKLEDNING LIMTRE
IMP NORD

Trykkimpregnert tre er furu som trykkimpregners med kobbersalter for å øke
holdbarheten til treet. Overflaten får et
grønnskjær og får økt holdbarhet sammenlignet med ubehandlet tre. Dette gjør det
velegnet til bruk der holdbarheten er ekstra
viktig.

BEISET KLEDNING
GRAN 36x073 D-FALS
MELLOMLIST NORD KLEDNING
DOBBELFALS BEH

Beis gir en naturlig og transparent overflate,
som passer spesielt godt til skandinavisk
landskap og arkitektur. Beis fremhever
treets vakre utseende og skaper harmoni
med omgivelser og natur. Kledningen er
grunnet med Jotun Industri Visir og deretter
påført et strøk med Jotun Industri Trebitt.

GRUNNET VISIR KLEDNING
Denne grunningen gir kledningen
råtebeskyttelse og grunning i ett. Visir
inneholder spesialoljer som transporterer
råtemidlene inn i kledningen og har mer
soppdrepende midler enn tradisjonelle
grunninger.
• Kledningen er ikke utsatt for vær
og sollys før behandling
• Grunningen er påført under
optimale forhold
• Grunningen forebygger råte
og soppangrep
• Grunningen motvirker fuktopptak
• Gir et godt underlag for videre behandling

MALT KLEDNING

Maling beskytter noe bedre enn beis,
og høykvalitets akrylmalinger har lang
glans- og fargeholdbarhet.
Moelven Heftig kledning er først grunnet
med Jotun Industri Visir og deretter
påført et strøk med Drygolin Ultimat, en
akrylbasert, vanntynnet maling. Kledningen
er grunnet og påført m
 ellomstrøk på 3 sider.
Malt kledning leveres i alle eksteriør typer.
• Kun toppstrøk må påføres
• Kledningen er ikke utsatt for vær og
sollys før behandling
• Grunning og maling er påført under
optimale forhold
• Grunningen er ikke nedbrutt før
påføring av mellomstrøk
• Gir det beste grunnlaget for videre
behandling
• Forlenger kledningens levetid
• Unngår krympestriper

ROYALIMPREGNERT

Vedlikeholdsvennlig kledning i en lekker
brunfarge, og er trykkimpregnert for
råtebeskyttelse. Fargen vil etter en tid
gråne, men dette kan du unngå ved jevnlig
oljing.

• Gir en vakker glød i treverket
• Grunningen blir ikke nedbrutt
før beis er påført
• Beisen har lengre holdbarhet
enn tradisjonell oljebeis
• Forlenger kledningens levetid
• Unngår krympestriper
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RETT PÅ VEGG - NÅR SOM HELST

MøreRoyal® er et ferdigprodukt som er klart for montering rett
på vegg. Kledningen kan monteres til alle årstider.
MøreRoyal® er dobbeltbehandlet – først trykkimpregnert og
deretter kokt i olje. Dobbeltbehandlingen gir en ekstremt god
råtebeskyttelse. Kledningen kan fint stå i 10–20 år uten noen form
for etterbehandling. Kledningen har 50 års råtegaranti ved riktig bruk.

Natur

Oker

Grå

Brun

Setervart

BARSKE TREFASADER
Eksteriørkolleksjonen NORD er for deg som ønsker en tøff fasade som både tåler og ser
ut som den har vært ute en vinternatt. Kolleksjonen har et naturlig værbitt utseende der
treets patina og struktur er hentet frem. Dette gir hus, hytter og større fasader et solid og
tidløst uttrykk. NORD grankledning er firesidig beskyttet med miljøriktig impregnering og
behøver ingen videre etterbehandling.
Den grå pigmenteringen gjør at treets vakre og naturlige gråning kommer frem, samtidig
som treverket er beskyttet.
NORD trykkimpregnert heltrekledning er fremstilt av miljøsertifisert tømmer fra godkjente
hogstområder.

•
•
•
•
•
•
•
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Vakkert, værbitt uttrykk
Metallfri impregnering
Minimalt vedlikehold
Holdbar firesidig behandling
Norskprodusert og kortreist
Miljøsertifisert (PEFC™)
Naturlig og tidløst utseende

CONCISE COLLECTION® - SKJULT INNFESTING
En kolleksjon kledninger og lekter for moderne boliger
med fokus påenkelt vedlikehold. Concise har designlikhet
og er utviklet for å passe sammen. De har rette kanter,
enkle linjer og en liten fas i hjørnet for åhindre fl ising. Alle
produkter har også en spesialbehandlet overfl ate, en
sawcut, som gir en børstet følelse, mindre fi berreisning og
bedre og jevnere fargeheft.

MØREROYAL®
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FASADE I TRE SUPERWOOD

FASADE I TRE KEBONY

MORGENDAGENS KLEDNING

30-ÅRS
GARANTI

Superwood sin unike og miljøriktige teknologi gjør det mulig å
gjennomimpregnere gran.
Dette gir en trefasade som er beskyttet mot sopp og råte, fra
innerst til ytterst. Grankledningen får en mangedoblet levetid i et
stadig mer fuktig og ekstremt klima.

ULIKE PROFILER
Superwood leveres i et utvalg standardprofiler, samt arkitekttegnede
og spesialprofiler. Treet er tørt og lyst etter impregneringen.
Klart til overflatebehandling i ønsket farge.
• Førsteklasses grankledning
• Kan også overflatebehandles i ønsket farge
• Inntil 6 ganger lengre levetid enn vanlig gran
• Miljøriktig, høyteknologisk impregneringsprosess uten
tungmetaller
• En forsikring mot fuktigere klima og fremtidens miljøutfordringer
• FSC®-sertifisert nordisk høykvalitets gran
Kebony
Kebony® Character kledning

SW GRÅ/ZINK
For deg som ønsker vedlikeholdsfri kledning.Superwood SW
GRÅ/ZINK er en prepatinering av treet, som gir en pen og naturlig
overflate så fort kledningen er montert. Kledningen trenger kun vask
etter behov. Profilen Skygge fås i bredder fra 70-145 mm. For et
moderne spill på fasaden, kan ulike bredder kombineres. Tilhørende
36 mm spiler for hjørner, spiler og rektangulær for utforinger,
vindskier, isbord m.m.

SW SORT
Arkitekttegnet, moderne kledning for kvalitetsbevisste kunder.
Fungerer også meget godt i kombinasjon med SW GRÅ/ ZINK
som detaljer, brytning i inngangsparti, garasjen eller til leveggen.
Superwood SW SORT er behandlet to strøk fra fabrikk og kan stå
inntil 5 år før videre etterbehandling. SW Sort er lagerført i 70 mm
bredde sammen med tilhørende 36 mm spiler for hjørner, spiler og/
eller detaljer.

KEBONY®

Laget for å vare livet ut!
Kebony® sine kledningsprodukter er meget holdbare og krever
ingen etterbehandling utover vanlig renhold. Det betyr en jevn og
pen flate med lavere totalkostnader på lang sikt. Treverket får en
naturlig sølvgrå patina etter en tid i vær og vind. Kebony® finnes
i to ulike varianter – Clear (kvistfritt) og Character (med kvister).
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•
•
•
•
•
•
•

Vakkert og eksklusivt – får en naturlig sølvgrå patina
Vedlikeholdsfritt – kun normal vask
Lang levetid – garantert råtefri i minst 30 år
Høy slitasjestyrke – forbedret hardhet
Motstandsdyktig – mot sopp, råte og andre mikroorganismer
Trygt og giftfritt – ingen bruk av skadelige impregneringsstoffer
Sertifiserte råvarer – svanemerket og FSC®®-sertifisert

SUPERWOOD

Kebony Clear kledning
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FASADE I TRE KLEDNING

FASADE I TRE FURU

DET TRADISJONSRIKE MATERIALET

Malmfuru har lange tradisjoner i Norge både til bruk i boliger, stavkirker, men også innen båtbygging
helt tilbake til vikingtiden. Malm100 inneholder kun det beste råstoffet i furutrær fra spesielle områder
i Telemark. Malm100 er 100 % ren kjerneved og oppfyller dermed kravene til lang levetid ved
bruk som fasadematerialer. Fasaden trenger ikke overflatebehandling, men Malm100 kan leveres
som behandlet med jernvitrol. Den endelige patina kommer da frem umiddelbart. Malm100 kan
leveres i alle kjente fasadeprofiler.
•
•
•
•

100 % ren kjerneved
Naturlig impregnert med lang levetid
Inneholder ingen kjemiske stoffer eller tungmetaller
Gir en vakker grå fasade

MOELVEN

MOELVEN
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KDN Glasert Svart

VARMEBEHANDLET FURU

KLEDNINGEN

Varmebehandlet kledning er en ny generasjon av tre som har
gjennomgått en spesiell varmebehandlingsprosess. Dette gir en
rekke nye egenskaper. Produktet er et veldig godt alternativ til
tropiske tresorter og impregnert. Varmebehandlingen av furu og ask
er basert på en gradvis temperatur- og fuktprosess over lang tid på
svært høy temperatur.

Det er flere grunner til at en bytter kledning og vindtetting
på hus og hytte:
• primært på grunn av råte
• i forbindelse med etterisolering
• vind og trekk
• boligen blir penere med ny kledning

Denne prosessen reduserer trecellenes evne til å ta opp og gi fra
seg fukt. Dette gjør varmebehandlet tre veldig tverrstabilt og nesten
uten bevegelse. Man får en gjennomgående mørk kastanjebrun farge
på furu og en nesten sort farge på ask. Fargen forandrer seg raskt til
en sølvgrå patina som er meget fin og meget stabil. Varmebehandlet
kledning krever ikke noe mer vedlikehold etter montering. Levetiden
og råtebestandighet til varmebehandlet tre øker betraktelig i forhold
til vanlig ubehandlet trevirke.

Med tanke på å bevare bygget som den verdi det representerer,
så bør flere av oss sjekke kledningen grundigere. Bevaring av både
kapitalverdi og bruksverdi må da tas med i vurderingen.
For å gi deg et reelt bilde av hva det koster deg i materialer å
bytte ut k ledningen inkl. tilbehør så har vi laget priseksempel.
Priseksempelet er beregnet ut fra veggflate 150 m2.

PRISEKSEMPEL – INKLUDERT I PRISEN:
• 19x148 mm dobbeltfals kledning
• 23x48 mm justert lekt
• Ultipro vindsperre
• 12 mm vindtett plate
• Spiker
• Svinn 7%
Kledning ubehandlet:

49 990,Kledning grunnet 1 strøk:

52 990,Kledning Royal brun:

74 990,-

Superwood
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FASADEPLATER CEMBRIT

FASADEPLATER STENI

Steni Colour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 års funksjonsgaranti
60 års dokumentert levetid (SINTEF)
60 standardfarger og tre glansgrader
Enkel montering
Vannbestandig
Miljøvennlig
UV-stabil
Formatfleksibel
Slagfast
Vedlikeholdsfri, enkelt renhold

STENI Colour, hvit farge – i kombinasjon med trekledning

STENI COLOUR FASADEPLATER GIR DEG EN VAKKER OG VEDLIKEHOLDSVENNLIG FASADE

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Med Steni Colour fasadeplater er du sikret et godt resultat gjennom generasjoner. Sol, regn, varme og kulde. En fasadeplate skal tåle mye.
Den skal være sterk og stabil og vakker å se på. Det er hva STENI Colour er bygd for. Fasadeplatene leveres i mange ulike farger og
glansgrader. Du får en fasade som er vedlikeholdsvennlig, kun lett rengjøring med høytrykksspyler er nødvendig. Fasadeplatene er enkle å
montere og egner seg godt i kombinasjon med andre typer fasadematerialer som trekledning. STENI Colour har 60 års garanti.
SN 8002 og SN 8005 er lagerført hos de fleste Montér byggevarehus. Ønsker du andre farger, bestilles dette hos ditt nærmeste byggevarehus.

Cembrit Patina Original kommer i tidløse farger - de utvikler seg og
endrer uttrykket til ditt bygg.
Disse fasadeplatene vil patinere vakkert over tid, og gir et estetisk
utseende til bygningsdesignet med noen unike og subtile variasjoner
i overflaten. Cembrit Patina Original kombinerer høy ytelse med et
moderne, allsidig utseende. I en tid hvor alle søker etter autentisitet
og naturlig utseende, er Cembrit Patina Original det perfekte valget.

Med STENI Colour kan du velge blant 60
standardfarger og tre glansgrader, eller velge
en individuell farge basert på NCS eller RAL.

Farger

P 020

P 050

P 070

P 545

P 222

P 313

P 323

P 333

P 343

P 565

P 626

Cembrit Patina Original

Lysgrå SN 8002

Mellomgrå SN 8005

51712572

51712814

2590,- pr. stk
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Spesielle produktegenskaper:
• Naturlig og autentisk utseende
• Fine slipe-linjer på overflaten
• Patineringen gir et individuelt og spennende uttrykk til bygget
• Krever svært lite vedlikehold
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FASADE

FASADE PUSS

FASADE PUSS

DAGENS KLIMA KREVER TØFFERE FASADER
Er det noe dette landet har nok av, så er det vær. Og mer vil det bli. Været blir våtere og vinden tøffere.
Dette gjør at vi må lære oss å beskytte bygningene våre bedre.
Weber leverer flere gjennomprøvde og vakre fasadesystemer som er tilpasset dagens klimautfordringer. Når du velger et av Webers
Fasadesystemer, får du et bærekraftig arkitektonisk og økonomisk veloverveid bygg. Den vakre pussede overflaten er tidløs,
og med Weber Fasadesystemer får du samtidig en brukervennlig løsning som er krever lite vedlikehold.

Vindsperre
Trykkimpregnerte
trelekter eller
stållekter
Fasadeplate
Aquapanel
Outdoor

Fra trefasade til mur!

Sparkelmasse

LECA FASADEBLOKK

Grunnpuss

Armeringsnett

Leca Fasadeblokk brukes til forblending av fasader både i nybygg og til rehabilitering. Den brukes også til innvendig etterisolering.
Den kombinerer Leca-betongens gode egenskaper med PUR-isolasjonens fremragende isolasjonsevne.
Leca Fasadeblokk er en «halv Isoblokk», med en vange Leca og en vange isolasjon. Den benyttes som forblending av yttervegger og
tilfredsstiller også de nye kravene.

Leca Fasadeblokk – fordeler:
• Tilleggsisolering og pussbæring i ett
• Sikker pussbærer
• Gode lydegenskaper – demper trafikkstøy
• Gir meget gode og solide fasader
• Gir økt varmeisolering
• God brannmotstand
• Lett å tilpasse
• Vedlikeholdsvennlig
• Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr
• Svært god fuktmotstand

50

TAK FASADE TERRASSE

Leca
Fasadeblokk
10899722

Fasadeplate
Aquapanel
Outdoor
Sparkelmasse og
utvendig skjøtetape
Armeringsnett
Weber Fiberpuss, 2
sjikt
Vindsperre
Sluttbehandling puss eller maling

Sluttpuss

WEBER VENTIGUARD

Det hurtige og kostnadseffektive valget
Weber VentiGuard er et enkelt, hurtig og rimelig fasadesystem.
Det gir en varig og sikker beskyttelse mot vær og vind og en
vedlikeholdsvennlig, pusset fasade som ikke lar en slåsskamp med
værgudene gå ut over utseendet. Weber VentiGuard egner seg
både for nybygg og rehabilitering, og for tunge og lette veggkonstruksjoner.
• To-trinnstetting av fasaden sikrer slagregntett fasade
• Strukturert sluttpuss basert på silikonharpiks
• Slank og fleksibel konstruksjon
• Slagfast, robust og ubrennbar
• Mulighet for buede fasader
• Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 20406)

Bruksområder:
• Fasade i nybygg
• Fasade rehabilitering og etterisolering
• Fasadekombinasjon med andre løsninger
• Etterisolering innvendig

Trykkimpregnerte
trelekter eller
stållekter

WEBER VENTIGUARD EXTREME

Vårt mest robuste fasadesystem
Weber VentiGuard Extreme er et ventilert fasadesystem med
slagregntett pussløsning. Du får en robust løsning som minimerer
fuktproblemer og en tørr og sikker klimaskjerm. Dette er en fleksibel
konstruksjon som tillater spennende geometri, blant annet buede
fasader. Systemet er meget godt egnet til de mest værutsatte områdene i Norge. Sluttbehandlingen sørger for en vedlikeholdsvennlig
og varig flate.
• To-trinnstetting av fasaden
• Meget god slagregntetthet
• Slank og fleksibel konstruksjon
• Slagfast, robust og ubrennbar
• Kan stå upusset i inntil 6 måneder
• Sparkling og armering av skjøter minimerer risikoen for riss
• Stort utvalg av farge og struktur på sluttpuss
(silikat og silikonharpiks)
• Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529)
• Utvidet testing med 48 uker i klimakarusell
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GRUNNMUR RINGMUR/THERMOMUR

GRUNNMUR FORNYING

Før

JACKON RINGMUR

Jackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn. Elementene leveres
både i korte og lange lengder, tre ulike typer og i fire høyder med store kombinasjonsmuligheter. Dette
utgjør markedets bredeste sortiment.
• Enkel montering
• God isolasjonsevne
• Ferdig utvendig behandlet
• Komplett system
• Norges mest solgte
Jackon Ringmur type RSB-element benyttes til 148 mm–198 mm vegg.
Elementene leveres i 4 høyder, og lengder på 1200 mm eller 2400 mm.

Jackon Ringmur RSB høyde
450, lengde 1200. 46750760
Jackon Ringmur RSB
utvendig hjørne høyde 450,
lengde 1450. 46750756
Jackon Ringmur RSB
innvendig hjørne høyde 450,
lengde 1200. 49573016

Etter

TERRA BY STENI

Terra by STENI er en grunnmursplate av glassfiberarmert polymerkompositt med overflate av knust naturstein.
by STENI,
Gråtil kledning av grunnmurer, levegger, garaDenTerra
er svært
godt egnet
sjer, støttemurer m.m.
Grunnmursplaten har en unik oppbyggning med en kjerne av stein.
Dette gjør at platene er både solide og rengjøringsvennlige. Finnes
også i størrelse 595x2395 mm og 1195x2395 mm.

Terra By STENI
51712496 595x1195 mm

399,- pr. stk

1.

2.

3.

JACKON THERMOMUR 350

Jackon Thermomur® er et byggesystem basert på formstøpte blokker av ekspandert polystyren (EPS),
Jackopor®. Blokkene stables som byggeklosser, armeres og fylles til slutt med betong. Det brede sortimentet av blokker og tilbehør gir et komplett og unikt byggesystem for grunnmur og vegger i fulle etasjehøyder.
Thermomur® 350 gir en tosidig isolert, lufttett konstruksjon som tilfredsstiller myndighetenes strenge
energikrav til boliger. Boligen holdes varm om vinteren og sval om sommeren, med et sunt innemiljø. God
og korrekt isolasjon minimerer energikostnadene og sparer miljøet for unødige belastninger.
• Forskalingselementer i Jackopor® (EPS)
• Gir ferdig vegg med tosidig isolering – uten kuldebroer
• Perfekt passform - blokkene stables som byggeklosser og fylles med betong
• Rask prosess, enkelt og renslig
• Lett - hvert element veier kun 3 kg
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1. Jackon Thermomur 350
standardblokk, 350x300x1200:
• Åpen ende: 41466988
• Tett ende: 41466996
2. Jackon Thermomur 350
Halvblokk, 350x150x1200:
• Åpen ende: 41467002
• Tett ende: 41467010
3. Jackon Thermomur 350
Toppblokk, 350x300x1200:
• Åpen ende: 41467028
• Tett ende: 41467036

ACO HexaLine
dreneringsrenne
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettvekts dreneringsrenne, enkel å montere og legge selv
Holdbar med stor avvanningseffekt
Tåler trafikk fra personbil i private innkjørsler og gårdsplasser
Kan kobles til ditt avløps-/takrennesystem
Velg mellom 5 ulike rister
Fås i moduler på 1 m og tilpasses enkelt i ønsket lengde
Sertifisert til belastningsklasse A15 iht. EN1433
Flott og profesjonelt sluttresultat
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ISOLERING OG VINDSPERRE
/ UNNGÅ VARMETAP OG FÅ BEDRE BO-KOMFORT
MINDRE VARMETAP OG BEDRE INNEMILJØ
Isolering av huset er essensielt for å unngå varmetap fra huset. Ved å velge produkter av god kvalitet og
korrekt installasjon, så bidrar dette til bedre isolering og redusert energiforbruk. Dette er en fordel for deg som
forbruker, f.eks gjennom redusert strømregning og bedre bo-komfort.

1. ETTERISOLERING
Det er alltid lurt å vurdere etterisolering når man først gjør andre utbedringer av boligen. Enten det er tak og
loft, fasade, kjellervegg eller gulv. Varmetapet er som regel størst gjennom loftet. Derfor er etterisolering av
kaldt loft ofte det mest lønnsomme å gjøre. Dette er en investering som betaler seg raskt. Heldigvis er det
ofte en enkel sak å etterisolere et kaldloft – i mange tilfeller kan du gjøre det selv. Det er viktig at du følger veiledning fra produsenten eller anvisningene fra SINTEF Byggforsk-serien.
Vegg utgjør hoveddelen av boligens klimaskjerm og en forbedring i isolasjonsevnen vil gi betydelig reduksjon
i varmetapet. Det er naturlig å etterisolere fasaden samtidig som man bytter kledning. Utvendig isolering er
vanligst, men innvendig etterisolering er også mulig. Det er viktig å passe på god luft- og damptetting for å få
best mulig resultat. Ønsker du hjelp til å få jobben gjort. Da kan du ta kontakt med byggeservice for å hjelp av
en håndtverker som kan gjennomføre dette på en best mulig måte.

2. VINDSPERRE
Vindbelastningen vi har i ulike strøk, gjør det ekstra viktig med tett vindsperre og færrest mulig skjøter.
En god utvendig vindsperre er helt nødvendig for å hindre kald luft fra å trenge inn i isolasjonen.
Med vindsperren forbedres hele ytterveggskonstruksjonen og man er sikret maksimal utnyttelse av
isolasjonen.
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VINDSPERRE

ISOLERING & VINDSPERRE

ISOLERING & VINDSPERRE
ULTIPRO VINDSPERRE
Forskriftene setter store krav til at moderne hus skal
være tette og energieffektive. Ultipro vindsperre er sterk,
vindtett, vanntett og svært diffusjonsåpen. Det gir energisparing,
god fuktbeskyttelse og skaper et trygt og sunt inneklima.
Ultipro vindsperre gjør at veggen puster og slipper ut fuktighet som oppstår når boligen er i bruk. Samtidig beskytter
vindsperren mot utvendig fukt fra regn og nedbør. Etasjehøyt format gjør at vindsperren er enkel og rask å montere.
Ultipro vindsperre monteres utvendig direkte på bindingsverket før veggen isoleres. Ultipro kan også
benyttes som vindsperre i isolerte luftede tak som skal ha takshingel eller takbelegg som tekking.

1,3mx25 m
55210294
2,8mx25 m
55210305

SOFT XTRA VINDSPERRE

Isola Soft Xtra Vindsperre, markedets mest diffusjonsåpne vindsperre, er utviklet for å møte et stadig tøffere
klima, mer ekstremvær og skjerpede energikrav. Soft Xtra Vindsperre fungerer som klimaskjerm på den kalde
siden av veggkonstruksjonen.
Soft leveres 2,80x50 m som raskt og effektivt gir et tett og fuktsikkert bygg
•
•
•
•

Xtra sterk og robust for å tåle mer og gi enda større sikkerhet i byggeperioden
Tykkere Tyvek®-membran gir optimal fuktbeskyttelse og Xtra gode aldringsegenskaper
Lav vekt – enkel håndtering
Tåler stående vann

2,80x50 m
50978684

ROCKWOOL

TENK SMART NÅR DU PUSSER OPP

Når du likevel skal skifte kledning og rehabilitere boligen, bør du etterioslere samtidig. Det gjør huset mer energieffektivt, gir bedre innemiljø
og øker komforten. Har du en trekkfull bolig, og ønsker deg varme og lune oppholdsrom?
Dette kan forklares slik: Hvis du i dag fyrer mye for å holde 20 grader inne, så kan du fyre mindre for å få 22 grader med etterisolerte vegger.
Jo eldre huset ditt er, desto mer vil du hente på å etterisolere ytterveggene.

GLAVA PROFF 34 LETT Å JOBBE MED

I GLAVA® har vi som mål å
utvikle byggisolasjon med
best mulig isolasjonsevne, det
gir bedre inneklima og lavere
egnergibruk. Samtidig er
isolasjonen lett å jobbe med,
den har lav vekt og du får mer
i hver pakke. Glassull er et
ikke-brennbart materiale, og
lages med opptil 80 prosent
returglass.
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ROCKWOOL FLEXI A-PLATE®

FLEXI A-PLATE® er en resirkulerbar
steinullplate med flere unike egenskaper:
• Gir perfekt utfylling
• Rask og enkel montering
• Mindre kapp og avfall
• Ypperlig til både nybygg og
rehabilitering
• Brann og lydisolerende

BMI NORGE LANSERER NYHETEN
MONARPERM FIRESMART-UV
Monarperm Firesmart-UV er en kombinert brannhemmet og UV
bestandig vindsperre som gir en rekke fordeler ved at man går fra to
produkter ned til ett produkt for å løse de samme utfordringene.
Monarperm Firesmart-UV har følgende bruksområder:
• UV bestanding og brannhemmet vindsperre bak
spaltekledning i branklasse 2 og 3.
• Brannhemmet vindsperre i luftet hulrom med tett
kledning i brannklasse 2 og 3.
• UV-vindsperre bak spaltekledning i brannklasse 1.
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HUSK!
Utvendig isolering er
den mest effektive måten
å isolere på. Med
ROCKWOOL steinull får
du også en bolig med
økt brannsikkerhet.

TA GODE
ENERGIVALG
— Med Enova anbefaler
Enova Anbefaler er en ordning som
skal gjøre det lettere å velge produkter
og løsninger med god energikvalitet. I dag omfatter ordningen 3-lags
lavenergivinduer og etterisolering og
tetting opp til Energitiltaksmetoden i
TEK10.
Dersom du tar et helhetlig grep og
oppgraderer huset ditt til TEK10-nivå
eller bedre, kan det kvalifisere til
økonomisk støtte fra Enova. Se mer
på enova.no.
I takt med at folk viser mer interesse
for miljøvennlige produkter, ser vi at
flere bransjer og forhandlere profilerer
seg på miljø- og energieffektivitet.

For forbruker kan det være vanskelig
å skille ut hva som er et godt energieffektivt valg, og hva som «bare»
er en energistandard man må kunne
forvente.
Enova Anbefaler skal bidra til å gjøre
forbruker oppmerksom på at det ikke
er likegyldig hvilke løsninger man
velger, og peke på de mest energieffektive alternativene.
Enova anbefaler gjerne løsninger som
er bedre enn byggeteknisk forskrift og
gjeldende bransjestandarder. Enovas
anbefaling forutsetter at produktet
er blant det mest energieffektive i
sin kategori, og at det er tilgjengelig i
markedet.

Rockwool
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ENERGIMERKING AV BOLIG

ENERGIMERKING AV BOLIG

DETTE MÅ DU HA KLART FØR DU STARTER ENERGIMERKINGEN
AV BOLIGEN DIN
• Gårds- og bruksnummer
• Takstdokument
• Prospekt eller tegninger
opplysninger om tilbygg e.l.

Enova – regjeringens pådriver for miljøtiltak
– fremholder at 10.000 kroner investert i
etterisolering betaler seg direkte tilbake på
tre år, i form av lavere strømutgifter.

Velger du enkel registrering, blir du kun
bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning,
byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.
Energikarakteren og oppvarmingskarakteren
beregnes på dette grunnlaget. Har du litt
mer kunnskap om hva som er gjort av
endringer i boligen, kan du velge detaljert
registrering for en mer nøyaktig energiattest.
Her kan du for eksempel angi nye vinduer hvis
disse er byttet, om isolasjonen er bedre enn
typisk for det aktuelle byggeåret, osv.

HVA KAN DU SOM
HUSEIER GJØRE?

Det kreves ingen kompetanse for å energimerke eksisterende boliger. Nye boliger
skal alltid energimerkes av en ekspert.

Utbedre det svakeste punktet
Forbedring av det svakeste punktet er alltid
merkbart. På denne måten kan man lett
redusere varmetapet gjennom vinduer og
dører med minst 50 prosent. Er vinduet
ditt eldre enn 20 år, anbefales det å bytte, i
tilfeller der vinduet er av nyere dato, kan det
holde med en reparasjon.

Strengere isolasjonskrav
10 cm tykk isolasjon er helt vanlig mot loft
og i vegger i 600.000 småboliger, som ble
bygget mellom 1960 og 1990.
Mer krevde ikke byggeforskriftene den
gang. Men dagens krav er klare:
• Minst 30 cm i bjelkelag mot kaldloft
• 35 cm mellom bjelkene mot skråtak
• 25 cm i veggene.
Om du legger et ekstra lag mineralull på
loftet for å komme opp mot dagens krav,
har du fort spart 4000–5000 kW-timer
hvert år.

Ved en obligatorisk ordning bør kjøpere av boliger spørre etter
energiattest fra selger, utleier eller megler.

Energimerke

A og B: lavenergibygninger og passivhus; dette er bygninger som
er bygget bedre enn kravene til nye bygg.
C-D: nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter.
E-G: bygninger som er bygget under andre forskriftskrav enn
dagens. Gamle hus som ikke er utbedret, vil normalt få en dårlig
karakter.

Høy andel

Lav andel

Oppvarmingskarakter (andel el og fossilt)
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Må du igangsette isoleringstiltak?
1. Kjennes det ut som om det er trekk i
boligen din? Gå langs vinduskantene
med et stearinlys så ser du fort om det
siver luft gjennom sprekkene.
2. Hang det istapper fra taket ditt i vinter?
Da er loftet for dårlig isolert.
3. På svært kalde dager bør det legge seg
rim på ytterveggene, hvis ikke er varmetapet for stort.

Du fyller ut en slags selvangivelse
om e nergimerking på internett
og får en energiattest for boligen
din. Privatpersoner logger seg
på gjennom MinID, hvor du får
spørsmål om fødselsnummer
og kode. Veiledning gis
underveis.

Dette er en veldig lang adresse med mange tegn (51)

Postnr.

1234

Sted

Oslo

Leilighetsnr.

12

Gnr.

6

Bnr.

1225

Seksjonsnr.

1235

Festenr.

12253

Bygn. nr.

12254

Bolignr.

122854

Merkenr.

12255-258

Dato

12.04.2010

Ansvarlig

Enpersonmed Veldiglangtnavn

Utført av

Enperson Med Endalengrenavn

Energimerket angir boligens energitilstand.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,sepileneifiguren.Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr
at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er
lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene
vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Energimerke
Energieffektiv

Adresse

Energikarakter

SLIK
GJØR DU DET

Energimerket gir en karakter fra A til G, hvor A er beste karakter.
Energieffektiv

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er
ansvarlig for ordningen her i landet, og de mener at boliger som 
har en god energistandard, vil bli enda mer attraktive på eiendoms
markedet fremover. I dag står bygninger for opp mot 40 % av
Norges totale energibruk. Energimerkingen skal føre til større
bevissthet rundt e nergibruk i bygninger og derigjennom høyere
interesse for gjennomføring av effektiviseringstiltak.

Ifølge NVE vil de aller fleste boliger ikke få toppkarakter. Nye bygninger
som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter, vil normalt få C eller D.

Energikarakter

Fra 2010 ble det obligatorisk å energimerke alle boliger som kjøpes 
og selges her i landet. Bakgrunnen for denne norske ordningen er
EUs bygningsenergidirektiv som ble vedtatt i 2003 for å bidra til
større energieffektivitet i den europeiske bygningsmassen.

SJEKKLISTE

EnErgiattEst

KARAKTERSKALAEN

Lite energieffektiv

ALLE HUS SKAL ENERGIMERKES!

Etterisolere kalde loft
Etterisolering av loft er ofte en enkel sak,
og i mange tilfeller kan du gjøre det selv.
Det å tette rundt gjennomføringer og
montere tettelister i loftsluke eller i vinduer
og dører er en enkel jobb. Men huseiere bør
tilegne seg informasjon om hvordan dette
gjøres først.

Vil du derimot at hele huset skal etterisoleres
utvendig, må det fagfolk til for jobben. I tillegg
må du undersøke med kommunen om det
krever byggetillatelse, siden husets grunnflate
blir større.

Lite energieffektiv

SPAR STRØM MED ENKLE GREP

Bytt eller reparer vinduene
Opptil 40 prosent av varmetapet i en bolig
forsvinner nemlig gjennom vinduene og det
anbefales i dag 3-lags lavenergivinduer med
en U-verdi på 1.0 eller lavere. U-verdien
angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo
lavere v erdien er, jo bedre isolasjon har du,
noe som igjen gir stort utslag på strøm
regningen.

Etterisolering innvendig eller
utvendig?
Ønsker du ikke å endre fasaden eller ta for
deg hele huset, kan du isolere innvendig.
Da trenger du bare å ta for deg de kaldeste
rommene, og du behøver ikke å ta hele huset
i én omgang. Husk at ved isolering innenfra
forandres fuktforholdene i boligen din. Derfor
er det viktig at du også her får fagfolk til å
vurdere om fasaden vil tåle tiltaket, eller om
det er fare for frostsprenging og forvitring.

Høy andel

Lav andel

Oppvarmingskarakter (andel el og fossilt)

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel, mens rød farge betyr høy
andel. Oppvarmingsmerket skal stimulere til økt bruk av
varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Målt energibruk........kWh pr. år
Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye
energi boligen har brukt de siste tre årene.
Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er bruk:

....... kWh elektrisitet

....... kWh fjernvarme

....... literolje/parafin

....... liter/m3 gass

....... literbio(pellets/halm/flis) ....... liter/favner ved

1

TAK FASADE TERRASSE

61

MALING OG VEDLIKEHOLD
SLIK SIKRER DU GODT RESULTAT:
1. FORARBEID
Sørg for et rent og tørt underlag med god heft.
Velg mellom husvask og kraftvask etter hvor kraftig rens underlaget trenger.
Kraftvask
Effektivt rengjøringsmiddel for flater
som skal beises, dekkbeises eller
males. Fjerner effektivt fett, forurensning og svertesopp før
ommaling. Opus Kraftvask matter
ned malingsfilmen og er derfor
velegnet å bruke før ommaling.
NB: virker korroderende på
aluminium og lettmetaller. Virker
etsende på glass – vinduer tildekkes
eller skylles straks rene.

Sopp- og Algedreper
Beskytter treverk, steinheller,
betongtrapper og takstein mot sopp
og alger. Benyttes også for effektiv
fjerning av sopp og alger på hus
vegger utendørs. Forebygger ny
vekst, brukes etter rengjøring.
Kan benyttes til både behandlet og
ubehandlet treverk.

Husvask
Effektivt rengjøringsmiddel for
årlig vask av hus u tvendig. Fjerner
forurensning og svertesopp på hus
vegger og kan også brukes til vask
av biler, båter, m
 askiner og containere
med mer.

2. GRUNNING
Grunn godt på alle umalte flater og spesielt godt på endeved.

Opus G – grunning, 3 og 10 liter
Oljegrunning til ubehandlet trevirke som skal
dekkbeises eller males. Leveres i hvit farge, et
godt u tgangspunkt for videre fargebehandling.
Sikrer
godt vedheft for toppstrøket og trekker meget
godt inn i underlaget.
• Sikrer god vedheft
• Whitespirit-tynnet
• Kan stå opptil 6 måneder før overmaling

TIPS!

Ubehandlet
treverk
Er du usikker på når du får tid
til å male? Det kan koste deg dyrt
å la treverket stå ubehandlet da
det raskt endrer karakter.
Gå derfor over med grunning så
snart det er satt og tørt.
NB! Ny kledning skal også vaskes
før den skal grunnes, beises
eller males.

Benders Hansa Rett Kant

3. TOPPSTRØK
Spør deg selv: Hvor ofte vil jeg male? Jo lengre vedlikeholdsintervall produktet
du velger har, jo lenger varer malingen på veggen, og du slipper å male like ofte.

TA VARE PÅ FASADEN OG TERRASSEN
De fleste som har malt et helt hus eller andre uteprosjekter, vet at det er omfattende arbeid som går utover både
lommebok, fritid og ikke minst fysikken. Det kan derfor lønne seg å legge litt ekstra omtanke i forarbeidet og et par
kroner ekstra i sluttproduktet – så blir det lenge til neste gang du trenger å male.

SPESIALPRODUKT TIL DØR OG VINDU

Opus – Dør & Vindu, 0,75 og 3 liter
Vanntynnet dør- og vindumaling med lang holdbarhet til -utvendig bruk. Spesielt god til høvlet
trevirke, blant annet dører, vinduer, -hagemøbler,
garasjeporter og staffasje.
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• Farge- og glansstabil behandling som gir lange
-vedlikeholdsintervaller og høy slitestyrke
• Ekstra effektiv mot svertesopp
• Rask tørketid gir 2 strøk på én dag
Vedlikeholdsintervall: opptil 12 år.

Opus D – oljemaling, 10 liter
Tradisjonell værbestandig oljemaling for utvendig
trevirke med halvblank glans. God dekkevne og
fyldig konsistens gjør påføringen rask og enkel.
• Effektiv mot svertesopp
• Whitespirit-tynnet, overmalbar 24 timer
• Halvblank 50 glans
Vedlikeholdsintervall: opptil 8 år.

Opus X – Xtra dekkende, 3 og 10 liter
Vanntynnet dekkende behandling for utvendig
trevirke. Spesielt farge- og glansstabil b ehandling
som gir lange vedlikeholdsintervaller.
• Halvblank 40 glans og svært god dekkevne
• Ekstra effektiv mot svertesopp
• Rask tørketid gir 2 strøk på én dag
Vedlikeholdsintervall: opptil 12 år.

Opus U – Ultradekk, 3 og 10 liter
Vanntynnet hybridmaling for utvendig trevirke
med ekstra v ærbestandighet. Spesielt farge- 
og glansstabil behandling som gir ekstra lange
vedlikeholdsintervaller.
• Halvblank 50 glans og svært god dekkevne
• Ekstra effektiv mot svertesopp
• Rask tørketid gir 2 strøk på én dag
Vedlikeholdsintervall: opptil 15 år.
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TERRASSE
/ UTELIVETS GLEDER
VALG AV TERRASSE
Nytelse, hygge og glede er stikkord vi forbinder med livet på terrassen. En fin terrasse er med på å løfte
fasaden på huset ditt, i tillegg til at du får et ekstra uterom til bruk i sommerhalvåret. Med vårt store utvalg i
kvalitetsprodukter kan du se fram til en terrasse som du kan ha glede av i mange år.

1. TERRASSEBORD
Det finnes mange sorter terrassebord, som alle kan sette sitt preg på din uteplass. De fleste består av tre
som er impregnert på ulike måter eller varmebehandlet. Terrassebord har lang levetid og krever lite vedlikehold. Noen krever kun jevnlig vask. De kommer i flere ulike farger, der en spennende effekt kan være forandringer i fargen over tid. Velg derfor bord der du er klar over eventuelle endringer.
Et spennende alternativ er terrassebord i komposittmateriale.
Disse er meget bestandige mot flekker, søl og UV-stråler og er garantert å holde på fargen i lang tid.

2. REKKVERK
Et terrasserekkverk har både en sikkerhetsfunksjon og en estetisk funksjon. Velg et klassisk hvitt rekkverk i
tre for den tradisjonelle stilen, et stilrent rekkverk i aluminium for et mer minimalistisk uttrykk eller kanskje et
rekkverk i glass for å komme nærmere innpå naturen og utvide romfølelsen.

3. TERRASSETAK
Med tak over uteplassen er du beskyttet for vær og vind hele sommeren. For en lys og nedbørsfri uteplass
med en åpen følelse, så velger du takplater som er gjennomsiktige. De er også tilgjengelige som sotede
dersom det er ønskelig.
Takplatene er produsert i resirkulert pvc eller polykarbonat, som gir god holdbarhet. God design sørger for diskré skjøting mellom platene og skjult reisverk.
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CU-IMPREGNERTE TERRASSEBORD
Terrasse i impregnert tre
Tre er lett og sterkt, og er derfor godt egnet i konstruksjoner. Norge
har lange og gode tradisjoner for trebruk, og vi har flere hundre års
erfaring for at tre er et velegnet materiale på våre breddegrader.
I bruk der det stilles store krav til holdbarhet og levetid, er trykkimpregnert tre et fornuftig valg.
Trykkimpregnerte terrassebord inneholder ikke lysfilter og kan overflatebehandles snarest etter montering. Terrassebordene må være
tørre og inneholde maks 25 % fuktighet.

Opus Terrassebeis 3 liter
• Ett strøk er nok
• Forhindrer fuktinntrengning og
sprekkdannelse i treverket
• Vedlikeholdsintervall på inntil 3 år
49218536
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TERRASSE VARMEBEHANDLET

TERRASSE MØREROYAL®

TERRASSE AV
BESTE SORT
Krav til miljø, holdbarhet og
vedlikehold er nøkkelegenskaper
når du velger terrassebord fra
MøreRoyal®
VARMEBEHANDLET FURU
Fargen på varmebehandlede terrasser i
termofuru er kastanjebrun. Ubehandlet
termofuru vil over tid gi sølvgrå patina.
Ønskes den opprinnelige fargen å
beholdes, anbefales det å behandle med
Osmo-oljer.

MOELVEN Varmebehandlet Furu

•
•
•
•
•

Råtefritt
Holdbarhetsklasse 1/meget holdbar
Førstesortering trevirke
Dobbeltbehandlet
Enkelt vedlikehold		

MøreRoyal® Strix

VARMEBEHANDLET ASK
Fargen på varmebehandlet ask er
mokkabrun. Ubehandlet termoask gir en
grå patina over tid. Bordene er
gjennomfarget og meget formstabile.

MOELVEN Varmebehandlet Ask
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SJEKK
TERRASSEKALKULATOREN
Hvor mye koster drømmen?
Det kan du finne ut ved
å følge stegene i vår
terrassekalkulator, så gir
vi deg en estimert pris.
Kalkulatoren finner du på
monter.no

TERRASSEKALKULATOR
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TERRASSE TREX

KVALITETSTREVERK
– laget for å vare livet ut!
Kebony® terrassebord er meget holdbare, stabile
(30 års garanti) og krever ingen etterbehandling utover
vanlig renhold. Det betyr et pent og jevnt dekke til lavere
totalkostnader og minimalt med arbeid på lang sikt.
Treverket får en naturlig sølvgrå patina etter en tid i vær
og vind. Kebony® terrassebord finnes i to ulike varianter
– Clear (kvistfritt) og Character (med kvister).
Ved levering er materialene tørre og klare til montering.
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terrassebord

Problemfritt
med Trex®
Ingen sliping
Ingen maling
Ingen flekker
Kun såpevann for
enkel rengjøring
Trex® Transcend Spiced Rum

VEDLIKEHOLDSFRITT
- ÅR ETTER ÅR

Den nye generasjonen komposittgulv sikrer deg et vedlikeholdsfritt
terrassegulv. Det vakre utseendet beholdes år etter år. 25 års garanti
mot falming, materielle defekter og flekker fra mat og drikke, gir deg
muligheten til å velge et miljøvennlig produkt som tilbyr en helt unik
overflate-teknologi. Terrassebordene består av 95 % r esirkulerte
materialer, så som plastposer og overskudd fra prosjekter innen
trevirke og sagflis.

Spiced Rum

Gravel Path

Island Mist
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TERRASSE ORGANOWOOD & SAGA WOOD
ORGANOWOOD
OrganoWoods patenterte teknologi
gir trevirket en naturlig beskyttelse
da den er utviklet med inspirasjon fra
naturens egen fossiliseringsprosess.
Fibrene i treverket endres med ikke-giftige stoffer, i m
 otsetning til tradisjonelt
trykkimpregnert tre, der biocider og
tungmetaller blir presset inn i treverket.
Organowood egner seg godt til f.eks.
kledning, terrasse og treplattinger.

PRØV
TERRASSEVELGEREN

• Ekstremt vannavvisende med
OrganoWood – smuss- og
vannbeskyttelse
• Har en effektiv beskyttelse mot råte,
ild og fukt
• Færre sprekkdannelser og mer
dimensjonsstabilt
• Får med tiden en sølvgrå tone

Vi har gjort det enklere for deg
å se hvordan din nye terrasse vil
se ut når den er splitter ny, og
hvordan den vil se ut etter tre år.
SAGA WOOD

Test de forskjellige materialene
og se selv på monter.no

Saga Wood terrassebord er varmebehandlet furu hvor fargen er brun, og
hvor den får en vakker grå patina etter
en tid.
Varmebehandling og impregnering med
linolje gir et meget formstabilt materiale
i beste holbarhetsklasse, og som tvers
igjennom er bærekraftig - kun tilsatt
naturens egne produkter.
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TERRASSEREKKVERK GLASS STOLPEFRITT

TERRASSEREKKVERK GLASS STOLPEFRITT

NYT UTSIKTEN UFORSTYRRET MED NYTT STOLPEFRITT GLASSREKKVERK

- Glassrekkverk er en elegant og sikker løsning som gir utsikten oppmerksomheten den fortjener.
Glassrekkverk har de siste årene vært en økende trend i Norge.
Det er ikke uten grunn. Med et glassrekkverk kommer utsikten til
sin rette og romfølelsen øker både utvendig og innvendig. Velger du
et glassrekkverk helt uten stolper er det absolutt ingen forstyrrende
elementer for utsikten.
– BMI lanserer nå et nytt, stolpefritt glassrekkverk. Dette har en av
markedets enkleste løsning for montering og justering, og monteres
dobbelt så raskt som glassrekkverk med stolper. Monteringstiden
avhenger av hvor lang tid det tar å kappe skinner og sikre fundamentet rekkverket festes på, sier Frode Myrmel, Produkssjef i BMI
Norge.
En solid og langvarig løsning
BMIs stolpefritt glassrekkverk består av klart, herdet laminert sikkerhetsglass og solide skinner i aluminium og håndløper i rustfritt stål.
Et rekkverk skal først og fremst hindre fall. Den høye kvaliteten og
sikkerheten på glassrekkverkene til BMI beskytter personer mot
å falle gjennom glasset, eller at glasset kan falle ned ved brudd.
Glasset og innfestingen er designet for å tåle høye belastninger, og
kombinerer estetikk og sikkerhet.
Det stolpefrie glassrekkverket er svært værbestandig. Den robuste
løsningen sørger for mindre slitasje og vedlikehold. Rekkverkene har
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kraftige glass med en bredde på 17,52 millimeter. Til sammenligning
er glasset på de tradisjonelle glassrekkverkene 8,76 millimeter.
– Det er viktig at glasset er stabilt. Uten stolpene er det kun glasset
som tar støyten fra været. Samtidig er det en forutsetning at sonen
der glassrekkverket skal festes forsterkes, slik at rekkverket holder
seg solid i lang tid, forklarer Myrmel
Utsikt øker boligverdien
– God utsikt kan heve verdien på bygget betraktelig. Glassrekkverk
gir deg fullt utbytte av utsikten samtidig som det bidrar til å øke romfølelsen, både utendørs og innendørs. Glassrekkverk med og uten
stolper passer til boliger, hytter, næringsbygg og borettslag, sier
Myrmel.
Glassrekkverk passer til verandaer, balkonger og terrasser, og det
kan være et spennende alternativ innvendig i boliger eller i deler av
bygget som krever en rekkverksløsning. Glasset og innfestingen
er designet for å tåle høye belastninger, og kombinerer estetikk og
sikkerhet
• Består av klart, herdet laminert sikkerhetsglass.
• Glassrekkverket monteres toppmontert.
• Solide festeanordninger i syrefast stål.
• Rekkverkene har kraftige glass med en bredde på 17,52 mm.
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TERRASSEREKKVERK GLASS

TERRASSEREKKVERK TRE

Rekkverk LINNESTAD

Et stilrent og elegant rekkverk.
Fås både hvitmalt og impregnert.
Dekkes med altanrekke i overkant.
46063878 Rekkverk Linnestad, hvit
46063863 Rekkverk Linnestad, impregnert

BMI rekkverk frontmontert

Rekkverk LINNESTAD hvit

LIKE FINT
OVERALT
– Fra hytta til bybalkongen
Lev tettere på naturen. Glassrekkverk gjør underverker.
Det er nesten så du ikke tror det før du får se det. Og det
er garantert b
 illigere og enklere å sette opp enn du tror!
Glassrekkverk på terrassen gir deg fullt utbytte av en
vakker utsikt samtidig som det bidrar til å øke romfølelsen, både ute og inne. Naturen bringes inn og du kan
nyte lyset og utsikten. Glassrekkverk er en fleksibel løsning som er både elegant og sikkert. Leveres med håndløpere i syrefast stål.

BMI Rekkverk toppmontert
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RKC REKKVERK

Spar tid og penger med ferdige rekkverkelementer. Velg blant ulike rekkverk,
«synlige» eller «usynlige» stolper, buet eller
flat altanrekke, når du skal «kle inn» din
veranda eller terrasse. Kombinasjon av de
ulike elementene gir ulikt design og uttrykk.
Rekkverk LINNESTAD impregnert
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TERRASSEREKKVERK VINYL

TERRASSEOVERBYGG

VINYLREKKVERK FRA ARNØ ENGROS
Vinylrekkverk er perfekt for deg som ønsker å nyte tiden ute men
ikke ønsker å bruke tiden på vedlikehold.
Dette er et produkt som har vært på markedet i mange år og ble
utviklet i USA på 70-tallet. Her trenger man ikke å beise eller male.
Man trenger ikke å bekymre seg for råte og muggsopp, her er det
enkelt vedlikehold som å spyle av støv og sand alt etter hvor mye
som legger seg.
Noen gode grunner til å velge vinylrekkverk:
•
•
•
•

10 års garanti
Har ingen påvirkning av vær, vind eller sol
UV- Bestandig
Enkelt å montere og tilpasse

OLYMPIA TERRASSEOVERBYGG FRA
ARNØ ENGROS
I motsetning til andre terrassetak løsninger er dette designet som
et enkelt og innovativt gjør-det-selv-prosjekt.
Terrassetaket leveres med solid forankringspakke med alt nødvendig
tilbehør inkl. integrert takrenne i front.
Leveres i pulverlakkert aluminium i hvit eller grå og i 3 ulike bredder:
3,05 – 4,25 og 5,46 meter. Dybde 3 meter.

Støttebenene i forkant er fleksible slik at terrassetaket enkelt kan
tilpasses din terrasse. Man kan også tilknytte sidevegg på en eller
begge sider slik at man kan sitte lunt og tørt.
Panelene leveres i 16 mm polykarbonat, er slagbestandige mot
hagl og med vindlastkapasitet på 120km/t. (33 m pr.sekund).
Med et Olympia Terrassetak kan man nyte dagene på terrassen
uansett vær.
Monteringstiden er ca. 1,5-2 timer.
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TERRASSETAK

TERRASSETAK

TIPS!

Velg impregnert
reisverk og mal det i en
farge tilpasset uteplassen,
eller bruk tilsvarende
treslag som du har
på terrassen.

Junbolite klar

Sunglaze klar

JUMBOLITE TERRASSETAKPLATER
JumboLite har et unikt design med diskré skjøting på
½ bølgeoverlegg, som minimerer algedannelse i plateskjøtene.
• Lysgjennomgang av høy kvalitet
• God slagstyrke
• UV-filter
• 100% resirkulerbart PVC-materiale
• Leveres i fargene klar, opal eller sotet

Bygg tak over terrassen og nyt samtidig at
solvarmen slipper til.

LEGG TAK OVER DET DU VIL BESKYTTE!

Med Plastmo terrassetakplater setter du opp åpne takløsninger tilpasset ditt behov og dine ønsker. Du får en lys og lekker takløsning på
terrassen, over grillkjøkkenet eller andre takoverbygg hvor det ikke er krav til isolering.

SUNGLAZE TERRASSETAK
SunGlaze takløsning er en elegant og sterk takløsning med profiler
i aluminium og leveres komplett med profiler som skjuler reisverk
og skruer.
• Taket er gjennomsiktig slik at terrassen fortsatt vil føles åpen,
men fri for nedbør.
• Platene er produsert i polykarbonat, som er et svært sterkt
plastmateriale og et godt alternativ til glass.
• Takløsningen leveres i klar eller sotet utførelse.
• 10 års garanti.

JumboLite er enkelt å montere, og leveres med 10 års garanti

DRYPPSTOP UNDERTAK
Utearealer som tidligere ble våte ved regn, vil med enkle grep nå bli
tilnærmet tørre. Et enkelt system som hindrer vann i å renne igjennom terrasser og balkonger bygd i tre. Systemet DryppStop består
av lette PVC-plater og aluminiumsprofiler. Platene monteres etter at
terrassen/balkongen er ferdig lagt.

Montér viser
deg hvordan:
Montere dryppstop

169,
- pr. stk
40996704
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En ekstra stue – hele sommeren. Det er
ikke lenger grunn til å løpe inn dersom
det kommer en overraskende regnskur.

Systemet er enkelt å montere
både på nye og eksisterende tak
med senteravstand 60 cm mellom sperrene.
Sunglaze klar

SETT OPP EN PEROGOLA, HELT SELV!
Montér viser deg hvordan, se oppskriften på monter.no eller scan koden med telefonen din.
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SLIK VARER TAKET DITT LENGER
Taket bør sjekkes hver vår og høst. Følg sjekklisten og vurder tilstanden til
taket ditt. Dersom det er skader på taket ditt må dette utbedres omgående.
DETTE BØR DU SJEKKE HVER VÅR:
SJEKK MØNER OG TAK

SJEKK TAKRENNER

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Se til at alle stein eller plater ligger på plass. Hvis
en av disse har forflyttet seg eller er skadet, må du
sjekke at undertaket er intakt før du tilbakefører
eller legger ny stein på plass.
Mønet er den mest utsatte delen av taket, vær
ekstra oppmerksom når du sjekker. Sjekk gavlene.
Sterk vind kan gjøre skade på gavler og vindskier.
Tre og metall eldes hurtigere enn takstein. Derfor
bør du holde øye med dette. Rens opp og fjern løv
og skrot.
Børst eller spyl taket forsiktig og sjekk om noen av
trærne i nærheten bør beskjæres. Grener hører til
de vanligste årsakene til skader på tak.
Fjern groing og mose fra taket, så øker du levetiden.
Rens takrenner og gradrenner. Sjekk at det ikke har
kommet løv og lignende inn under taksteinen.
Sørg for at luftingen er åpen slik at det ikke danner
seg fuktighet som igjen fører til mugg eller andre
alvorlige skader.
Pass også på at bakken rundt huset leder vekk fra
husveggen, slik at ikke vann ledes inn mot grunnmuren.
Henger det istapper fra takrenne, gesims eller raft?
Dette kan være indikatorer på fuktproblemer på
loftet.

•

Tette takrenner og nedløp kan gi kostbare husskader. Takrenna kan komme til å flomme over ved nedbør, og det kan gjøre mer enn nok skade på fasaden
alene, men hva verre er: Når vinteren kommer og
vannet fryser, kan røret rett og slett sprekke.
For å unngå dette, bør man fjerne løv, skitt, kvist og
lignende i god tid før kuldegradene gjør sin ankomst.

KONTROLLER TAKSIKRINGEN
•

Stiger og snøsikring etc. må være intakte og 100%
pålitelige. Hvis du er det minste i tvil, kontakt en
taktekker for å få en faglig vurdering.

SIKKERHETEN FØRST
•

Ved arbeid i høyden må du huske å sikre deg. Vi har
sikringsutstyret du trenger for å kunne gjennomføre jobben på en trygg og lovlig måte. Ønsker du
hjelp til å få jobben gjort. Da kan du ta kontakt med
byggeservice for å hjelp av en håndtverker som kan
gjennomføre dette på en best mulig måte.

FINANSIERING

Vi tar
miljøansvar
Vi stiller strenge miljøkrav både til egen organisasjon
og til leverandørene. Vårt utgangspunkt er at natur
materialer ikke må brukes i høyere takt enn de e
 rstattes.
Luft, vann og jord må ikke ødelegges.
Dette er grunnleggende ved vårt valg av varer og metoder.
Vi krever at våre leverandører garanterer at de treproduktene som vi kjøper, ikke stammer fra
ulovlig tømmerhogst, skoger med høy bevaringsverdi, skoger der hevdvunne eller sivile rettigheter
krenkes, skoger med genmanipulert tre eller naturskoger som er hogd for å utnytte arealet til plantasjer
eller ikke-skoglig arealutnyttelse. Vi selger IKKE produkter som inneholder tropiske tresorter.

Montérkonto

for små og store prosjekter

Kun produkter
som er merket
slik, er PEFC™-
sertifisert

Betal om

Betal om

Betal om

måneder

måneder

måneder

Utsettelseskostnad kr 275

Utsettelseskostnad kr 349

Utsettelseskostnad kr 425
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Ved å opprette en Montérkonto får du enkelt oversikt over vare
kjøpene du gjør hos Montér. Enten du skal bygge garasje eller
legge nytt gulv på terrassen, kan du søke om Montérkonto inntil
200 000,-.
• Ingen årsavgift på Byggekonto
• Alle kjøp på en månedsfaktura
• Fullmaktsordning
• Rente- og gebyrfritt (inntil 50 dager)
• SMS-varsling
• Mulighet for betalingsutsettelse på enkeltkjøp
• Kredittkort med mange fordeler
Alle kjøp på en månedsfaktura
Montérkonto hjelper deg å holde oversikten i byggeprosjektet. Alle
kjøp du foretar deg med din Montérkonto i løpet av en måned, blir
summert og presentert på en samlefaktura og du kan handle for inntil
200 000,-!
Fullmaktsordning
Med Montérkonto kan du gi oss fullmakt til å belaste kontoen din,
slik kan du bestille varer over telefon eller hente dem, uten å gå
gjennom kassen. Du kan også få andre til å hente ut varene for deg.
Rente- og gebyrfritt
Alle kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 50 dager). Det er heller
ingen årsavgift på Montérkonto.

Kun produkter
som er merket
slik, er FSC®-
sertifisert

som har litt mindre prosjekter på gang. Ved enkeltkjøp mellom
2 500,- og 75 000,- har du også muligheten til å utsette betalingen
rentefritt i 4, 6 eller 9 måneder.

Alltid penger i bakhånd
Ved opprettelse av Montérkonto vil du få tilsendt et kort som
fungerer som et vanlig kredittkort og kan brukes i alle butikker,
nettbutikker og minibanker verden over. Slik har du alltid penger
i bakhånd i tilfelle det skulle dukke opp gode tilbud. Du velger selv
om du vil betale hele saldoen eller dele opp beløpet.
SMS-varsling
Med SMS-varsel har du alltid oversikt over bevegelser på kontoen
din. Varslingen er gratis og gir deg bekreftelse på alle dine kjøp over
500,- og gir deg samtidig trygghet for at kontoen ikke belastes feil.
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Nettbank
Du får full oversikt over din Montérkonto i nettbanken. For å holde
deg oppdatert, logg inn på nettbank.santanderconsumer.no.
Du kan bruke BankID fra hvilken som helst bank.
SMS-bank
Du har kontotilgang uansett hvor du er, her kan du sjekke saldo og
overføre penger. Husk å aktivere tjenesten i nettbanken.
Les mer på: santanderconsumer.no/smsbank
Kontoforsikring
Om du tegner kontoforsikring, får du en større økonomisk trygghet
om noe uforutsett skulle skje. En kontoforsikring hjelper deg med
dine månedlige forpliktelser til oss dersom du blir arbeidsledig, syk
eller skulle falle fra.
Les mer på: santanderconsumer.no/forsikring.
Kontobetingelser
Du må være minimum 18 år for å opprette Montérkonto. Alle kjøp er
rentefrie frem til forfall (inntil 50 dager). Ved minibankuttak og overførsler påløper renter fra første dag.
Kredittvurdering gjøres umiddelbart ved søknad. Montérkonto tilbys i
samarbeid med Santander Consumer Bank.
Betingelser ved månedlig betaling etter rentefri periode:
• Nominell rente 21,0 %
• Periodegebyr 45,- (0,- ved saldo under 1 000,-)
Øvrige priser og vilkår finnes på santanderconsumer.no.
Priseksempel Montérkonto:
Eff. rente 26,6 %, 40 000,- o/12 mnd, kostnad 5 339,-,
totalt 45 339,Søk om Montérkonto
Søk på nett hos www.monter.no eller besøk ditt nærmeste
Montér-byggevarehus. Du får svar umiddelbart!
Har du spørsmål?
Ring Santander Consumer Bank på telefon 51 83 60 63
mandag–fredag 8–21 og lørdag 9–18.
Du kan også spørre betjeningen i ditt lokale byggevarehus!

Montérkonto med betalingsutsettelse
Montérkonto kan også brukes som en betalingsutsettelse for deg
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Møteplass mellom proff og forbruker
Mange av våre kunder er håndverkere og byggmestere. Det krever at
vi har førsteklasses produkter og flinke m
 edarbeidere med høy kunnskap. Det drar også du stor nytte av! Vi kan i tillegg formidle kontakt
med dyktige håndverkere.

La deg inspirere på www.monter.no
Våre nettsider er fulle av gode tips og råd om enkeltprodukter og gode
løsninger. På monter.no vil du også finne nyttige lenker til andre inspirasjons
kilder. Den gode hjelper er aldri langt unna med Montér på nett.

Med Montérkonto holder du oversikten
Montérkonto betyr god oversikt, grei finansiering og fleksibel
tilbakebetaling. Betaler du samlefakturaen ved forfall, påløper det
heller ingen renter eller gebyrer.

Spar miljøet og reduser utgiftene!
Vi i Montér er opptatt av energisparing og et sunt inneklima. Dette
fokuserer vi på i våre brosjyrer som inneholder praktiske råd om
hvordan du kan bidra positivt til miljøet – og samtidig få en trivelig og
praktisk bolig og reduserte utgifter.

Hjemkjøring eller gratis lån av henger
Vi frakter gjerne varene helt hjem til deg. Har du behov for kranbil,
ordner vi det også. Eller kanskje du heller ønsker å låne en tilhenger
gratis.

drivKraft

Hos Montér får du hjelp til å løse dine store og
små u
 tfordringer når du skal bygge nytt eller gjøre
forandringer hjemme eller på hytta. Vi er fagfolk som
legger vår ære i at du får kvalitetsprodukter, god service
og nyttige tips og råd.

HER FINNER DU OSS:

ROGALAND
Montér Bryne
Montér Egersund
Montér Forus Stormarked
Montér Haugesund Stormarked
Montér Karmøy
Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Sauda

GAVEKORT

Elektronisk
gavekort blir
ladet opp med
ønsket beløp
Vi sliper
nye nøkler
til deg

NØKKELSERVICE

Ikke alle byggevarehus lagerfører alle produkter. Noe er
bestillingsvare.

monter.no

Sjekk
terrassekalkulatoren

Sjekk
terrassevelgeren
M

Returmottak: Alle
elektroprodukter
leveres kostnadsfritt hos oss

VESTLAND
Montér Bømlo

Ø M E R KE
T
ILJ

Sjekk
garasjekalkulatoren

VESTFOLD OG TELEMARK
Montér Holmestrand
Montér Horten
Montér Kragerø
Montér Larvik
Montér Notodden
Montér Porsgrunn
Montér Revetal
Montér Skien
Montér Storkaas
Montér Svelvik
Montér Tønsberg
Montér Ulefoss

Katalogen blir trykket på FSCTM-godkjent papir.

OSLO
Montér Orring Byggsenter

TRØNDELAG
Montér Brekstad
Montér Klett
Montér Røros

VIKEN
Montér Båstad
Monter Eidsvoll
Montér Geilo
Montér Gol
Montér Gulskogen
Montér Halden
Montér Hemsedal
Montér Hensmoen
Montér Hurdal
Montér Hurum
Montér Hønefoss
Montér Jessheim
Montér Kongsberg
Montér Lier
Montér Lillestrøm Stormarked
Montér Nesbyen
Montér Rakkestad
Montér Stabekk
Montér Vestby Grøstad Bygg
Montér Vollen
Montér Vøyenenga
Montér Østfoldhallen Stormarked
Montér Ål

GARASJEKALKULATOR

TERRASSEKALKULATOR

HAR DU ET BYGGEPROSJEKT? VI HJELPER DEG!
• Planlegg
• Finansiering
• Beregne
• Hvordan du gjør jobben
• Materialvalg • Finne håndverker

8
Trykksak 6

NORDLAND
Montér Brønnøysund Bygg-Gros
Montér Dønna
Montér Herøy
Montér Hommelstø Trelast (Vega)
Montér Hommelstø Trelast (Velfjord)
Montér Lofoten
Montér Lovund
Montér Lurøy
Montér Mo I Rana
Montér Mosjøen Næstby
Montér Per Strand Andenes
Montér Per Strand Hadsel
Montér Per Strand Narvik
Montér Per Strand Sortland
Montér Per Strand Øksnes
Montér Sandnessjøen Sørra
Montér Solhaug Halsa
Montér Solhaug Ørnes

TROMS OG FINNMARK
Montér Karasjok
Montér Kirkenes
Montér Nordkapp
Montér Per Strand Finnsnes
Montér Per Strand Harstad
Montér Per Strand Skjervøy
Montér Per Strand Storslett
Montér Per Strand Storsteinnes
Montér Per Strand Tromsdalen
Montér Per Strand Tromsø avd. Alkeveien
Montér Tana
Montér Østlyngen (Alta)
Viro Tre

Montér Etne
Montér Hatlestrand
Montér Knarvik
Montér Kvam
Montér Kvinnherad
Montér Minde
Montér Odda
Montér Os Byggsenter
Montér Stord
Montér Voss
Montér Øygarden
Montér Åsane
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MØRE OG ROMSDAL
Montér Brattvåg

Montér Stavanger
Montér Suldal

August 2020

INNLANDET
Montér Almenningsbutikken
Montér Brumunddal
Montér Elverum
Monter Flisa
Montér Gjøvik
Montér Hamar Stormarked
Montér Kongsvinger
Montér Kvismo
Montér Lillehammer
Montér Rena
Montér Stange
Montér Storefoss
Montér Trysil
Montér Vinstra

Montér Eidsvåg
Montér Molde
Montér Rauma
Montér Røsand
Montér Ørsta
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AGDER
Montér Blom-Bakke
Montér Evje
Montér Farsund
Montér Flekkefjord
Montér Grimstad
Montér Hovden
Montér Kvinesdal
Montér Lillesand
Montér Lindesnes
Montér Lyngdal
Montér Mandal
Montér Randesund
Montér Risør
Montér Søgne
Montér Sørlandsparken Stormarked
Montér Tvedestrand
Montér Vanse
Montér Vennesla
Montér Vågsbygd

Hos Montér finner du ansatte
som har den kunnskapen og
det engasjementet som kreves
for å hjelpe deg som skal i gang
med et byggeprosjekt.

