
Kampanjeperiode 
10. – 22. juni 2013

28x120 Kl. 2 cu

790
 Pr. lm

før 3790,-

2490,-
PrIS Pr. SETT

2590,-

før 2990,-

1790,-
før 1299,-

999,-Pr. m2 

129,-
SPAr

 300,-   
RÅDHUS GRÅMIX  
5x19,5x13,5 CM
Denne tromles for å få den ru i formen og røff 
i kantene. Rådhus minner om edel brostein. 
Rådhus serien passer i de fleste miljøer, den 
er like godt egnet for nye moderne hus som til 
eldre ærverdige villaer. 
Bestillingsvare, frakt tilkommer.

  
GRESSKLIPPER  
BENSIN M51-140RW + ACC GRESS-SAKS
Stor gressklipper med bakdrift og én hastighet,  51 cm klippebredde, oppsamler og bioklipp 
som finhakker gresset og tilbakefører det til plenen som gjødning. Robust konstruksjon 
med klippeaggregat i stål. Enkel rengjøring med GARDENA-kobling for vannslange.  
GARDENA Accu-saks medfølger.

    
TERRASSEBoRD

    
KAPP/GJÆRSAG 190MM  LS0714L M/LASER
Makita Kapp/Gjærsag LS0714L med overlegent design, funksjonalitet og 
kapasitet. Gjæring opp til 57 grader, bærehåndtak, enkle innstillinger. Proff 
Kapp/gjærsag som er liten, kompakt og lett. 1010 W, 190 mm sagblad, laser for 
presisjonskutt. KUN éN PR KUNDE.

oPTIMAL  
10 ltr. Dekkende utendørs trebeskyttelse, 
gir et langvarig flott utseende. God farge og 
glansstabilitet. Effektiv mot svertesopp. Lett å 
påføre.

+

  
DRILL 14,4 V M/TILBEHØR DCK733C2T
Kompakt og effektiv 14,4 V DeWalt-drill til allsidig bruk. Ergonomisk design og gummiert grep for lang tids 
bruk. To hastigheter, metallgir for lang levetid, 14 posisjoners moment. Belteklips, magnetisk bitsholder, og 
kraftig LED-lys. Leveres i koffert med 2x1,5 Ah Lithium batterier og 30 minutters lader.
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28x120 Kl. 1 cu

1090
 Pr. lm

26x140 Kl. 1 

49,- Pr. lm

99,-

1990,-

21x95 Kl.1 cu

690
 Pr. lm

28x120 Kl. 1 cu

2990
Pr. lm

frA 99,-
NoVIPRo  
RUSTfRIE 
TERRASSESKRUER
Skruer av høyeste kvalitet 
med lang levetid. Skruens 
design gir høy boreeffekt, lavt  
innskruingsmoment, godt feste 
og redusert sprekkdannelse. 
Vi anbefaler syrefaste skruer i 
kystnære områder.

Sortert etter  Norsk  Standard Kl. 1 cu
• Minimal kuving
• Frisk kvist
•Meget pen overflate

•Gir trygghet for 
 kvalitet og  spor- 
barhet

huSK!
Krever  

A2 og A4 
skruer

• Lang levetid, trenger 

ikke vedlikehold

• Trekker ikke fukt

• får flott sølvgrå 

 overflate

  
TERRASSEBoRD 
VARMEBEHANDLET  
fURU
Tørre terrassebord som ikke trekker 
fukt. Lite sprekkdannelse og opp-
flising. Lang levetid, miljøvennlig.  
Trenger ikke vedlikehold. Blir flott 
sølvgrå i overflaten etter ett år.  
Bestillingsvare i enkelte byggevarehus.  
343,- pr. m2.

TERRASSERENS
4 ltr. Fjerner gammel treolje 
og smuss. Oppfrisker fargen 
på treverket.

    
TERRASSEBoRD
Når du kjøper trykkimpregnert virke, sjekk at virke er påstemplet 
kvalitets merket NS, klasse betegnelse (A eller AB) og produsent-
nummer (NS ABxx). Dokumentasjon på kvalitet og  godkjent  
impregneringsmiddel. Produsert etter norske miljøkrav. Sortert  
etter norsk standard Klasse 1 cu.

TERRASSEBoRD
MØRE RoyAL BRUN DUo
Ingen råtedannelse, lang levetid og garanti på 50 år, formstabil, mindre sprekk og 
flising, 1ltr. olje er kokt inn pr. m², kosmetisk vedlikehold. Krever A2 og A4 skruer. 

MAJoR ØRELAPPSToL
Værbestandig rotting. UV-beskyttet kvalitetsrotting med tykke, 
solide puter og høy sittekomfort. Møblene er værbestandige 
og kan stå ute uten fare for korrosjon. Ramme og konstruksjon 
er i pulverlakkert aluminium. Pris er pr.stol uten skammel.
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99,-

1490,-

69,-

129,-

før 15 230,-

11 990,-

21x95 Kl.1 cu

690
før 1590,-

1190,-

før 899,-

699,-

28x120 Kl. 1 cu

2990
Pr. lm

10 SEKKEr

289,-

rEN furu dEKKbArK.

hINdrEr 

ugrESS I å voKSE.

rEN furu PyNTEbArK.

for bLomSTErbEd oL.

599,- 849,-

599,-399,-

3 SEKKEr

99,-

TIPS
bruK uNdEr  

TErrASSEN

SPAr

 3240,-

  
SIRKELSAG  
55 MM  1200 W
Ny og oppgradert DeWalt  
sirkelsag. Kompakt og lett  
med hele 1200 W motor.  
Avkuttet indre deksel gir 
forbedret siktelinje. Støvblåser 
fjerner støv og spon fra kutte-
linjen. 55 mm kuttedybde,  
48° vinklingskapasitet. Leveres 
med 24-tenners blad, 165 mm. 
Kan  tilkobles DeWalts unike 
Airlock® system for effektiv 
støvhåndtering.

 
TREHELLER  
Rett 50x50x3,2  
Rett 100x100x3,2 259,- 

 
TREHELLER  
Mosaik 50x50x4,0  
Mosaik 100x100x4,0 359,-

CASTLE LANGBoRD 160x90 CM + CAPTAIN ARMSToL  
M/SETE oG RyGG PUTE
Komfortable hagemøbler av stabilt og værbestandig rotting. Stoler og sofa med kvalitets-
puter. Sett Bord + 6 stoler. UV-beskyttet kvalitetsrotting med tykke, solide puter og høy 
sittekomfort. Møblene er værbestandige og kan stå ute uten fare for korrosjon. Ramme og 
konstruksjon er i pulverlakkert aluminium.

 
GJERDE BRISToL 180x80

 
GJERDE CLEVELAND 180x80

 
GJERDE RIGAN 180x80

 
GJERDE fLoRIAN 180x80

 
BLoMSTER-
PoTTER  
fLoWER 
3 blomsterpotter 
i rotting.

Pr. rull

199,-
Pr. rull

119,-

UGRESSDUK 
foR HAGE
Ugressduk til  
bruk under bark  
i beplantet  
område, for  
å hemme ugress  
i å vokse.
2x10 m /20 m2

fIBERDUK  
HAGE foR 
BELEGNINGS -
STEIN, STI, 
HAGE
Underlag til  
belegningsstein for 
gang veger/hage.  
1x10 m /10 m2   

2x25 m/50 m2.
495,- pr. rull.

 STIKKSAG ZENIT     
Innovativ Zenit stikksag, med 600 W kraftfull motor. Håndtak tak foran og bak, gir 
bedre kontroll, og mer nøyaktig kutt. Autoselect-funksjon for enklere saging av rette 
eller buede kutt. Leveres i koffert inkludert blad, klar til bruk.

DEKKBARK fURU  
50 LTR q-oUTDooR
Fordelen med furu er at denne gir en penere 
overflate over tid. 50 ltr. gjør den enkel og lett 
å bære/løfte. 

PyNTEBARK fURU  
50 LTR  q-oUTDooR
Fordel med furu er at denne gir en penere 
overftate over tid. 50 ltr. gjør den enkel og 
lett og bære/løfte. Hindrer ugress i å vokse.
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før 498,-

399,-
PAKKELØSNING LARGE
Kroklist, 2 stk. rette redskapskroker, 2 stk. små redskaps-
holdere, 3 stk. tilbehørskrok.

før 398,-

299,-
PAKKELØSNING SMALL
Verktøystavle, 2 stk. oppbevaringsbokser stor, 2 stk. 
oppbevaringsboks liten, 8 stk. kroker.

÷20%
VELG HVA 
DU VIL!
Vi har et stort utvalg garasjemodeller 
slik at du enkelt kan velge en garasje 
som passer ditt behov og din tomt. I 
tillegg velger du hvordan garasjen din 
skal bygges, enten som enkelt bygge-
sett, i element eller i Leca.
Dersom du har ønsker utover våre fer-
dige modeller så tilpasser vi selv sagt 
eller tegner en helt ny g arasje til deg.
Rabatt gjelder kun ved bestilling i 
kampanjeperioden.

Montérs garasje  kalkulator 
gjør det  enklere å plan-
legge og bygge ny 
 garasje. Først  velger du 
garasje type og tilvalg, så 
 beregner  kalkulatoren 
nøyaktig hva din nye 
 garasje vil koste. 

For garasjekalkulator og 
 brosjyre, se monter.no eller 
scan koden.

GARASJE-
KALKULATOR

1     Garasje, bod og driftsbygning   |   Montér

02.2013

FORNY  HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 

GARASJE, BOD OG 
DRIFTSBYGNING

BALDER

HAGEBoD VILE

hoLd ordEN  

I gArASjEN!

REDSKAPSBoD ÆGIR

HAGEBoD VE

ALLE MoNTéR-
GARASJER oG BoDER

Pr. m2

129,-
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SE vårE fINE  uTSTILLINgEr I moNTér byggEvArEhuSPr. m2

129,-

EKSKLUSIV PARK 
KANTSTEIN 
49x14x14 CM
Kantstein er ypperlig til å 
ramme inn gårdsplassen, 
eller lage en fin avgrensning 
mot hagen. Kantstein er prak-
tisk og sikrer utglidning.
frakt tilkommer.

Pr. stk

199,-

RÅDHUS MUR  
M/GEoLoC  GRÅMIX 
31/26x21x14,5 CM         
Den tromlede serien er  
dekorativ til bruk både i 
murer, trapper og som dekke. 
Rådhus mur er et patentert 
mursystem. Den kan stables 
som frittstående pyntemur, 
synlig fra begge sider og den 
kan brukes som støttemur 
da blokkene tillater buede 
konstruksjoner.  
frakt tilkommer.

   
RÅDHUS GRÅMIX  
5x19,5x13,5 CM
Denne  tromles for å få den ru i formen  
og røff i kantene. Rådhus minner om edel  
brostein. Rådhus serien passer i de fleste  
miljøer, den er like godt egnet for nye  
moderne husstander som til eldre ærverdige 
villaer. Bestillingsvare. frakt tilkommer.

Pr. m2

169,-
 

KoNGSGÅRD GRÅMIX 1/1 6x14x21 CM
Klassisk belegningsstein med rene linjer, med store  
kombinasjonsmuligheter. Steinen er avrundet i formen.  
frakt tilkommer.

Belegningsstein med 

tilbehør er bestillings vare. 

Frakt fra leverandørens 

lager tilkommer.

Pr. stk

39,-

Pr. stk

29,-
MINI STØTTEMUR GRÅ 
25x28x17 CM
Passer utmerket for små og store 
prosjekter, enkel å sette opp uten 
bruk av maskiner og utstyr.  
Frakt tilkommer.

oPTIfoRM BELEGNINGS STEIN GRÅ 
19,5x13,5x5 CM
En klassisk rettvinklet stein variant som passer godt 
inn i de fleste miljøer. Med sine rette linjer og enkle 
form gir den et moderne og lett uttrykk.  
Frakt tilkommer.

Pr. m2

165,-
Pr. m2

119,-
HELLE GRÅ 5x30x30 CM
Heller med kvadratiske og rektangulære linjer 
og slette overflater går aldri av moten. Heller 
er anvendelige pro dukter som kan kombineres 
med belegningsstein, kantstein, brostein og 
naturstein. Frakt tilkommer.

Pr. stk

159,-
TRÅKKHELLE  NATUR GRÅ
Noen få tråkkheller er alt du behøver for å 
anlegge en sti i din egen hage. Sitteheller i 
blomsterbed, gangsti bort til drivhuset  
gjenn om eplehagen, mulighetene er utallige!
Frakt tilkommer.
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PREMIUM MUR
10 ltr. Diffusjonsåpen premium murmalingsystem til alle typer 
pusset mur, også tidligere malte flater, som lar fukt slippe ut, er 
vannavvisende, lar CO2 passere gjennom til kalken 
i murpussen og som motvirker flassing. 

PREMIUM MUR GRUNNING
10 ltr. Benyttes som grunning/seis på tidligere ubehandlet 
mur, samt på murunderlag som er sugende eller krittende 
etter vask. Produktet brukes som grunning/seis under Jotun 
Premium Mur System.

PREMIUM MUR fILLER
9 ltr. Anbefales brukt på alle pussede flater. Spesielt godt egnet 
på gamle pussfasader med riss, avflassing eller andre ujevnhe-
ter. Skal overmales med Jotun Premium murmaling.

Grunnmuren er en  viktig 
del av  husets fasade. Med 
Jotuns Premium mursys-
tem gjøres jobben akkurat 
som proffen. Bruk Grun-
ning, Filler og Toppstrøk 
for den suverent beste 
 behandlingen for din mur.

før 849,-

699,-

før 1190,-

899,-

før 1290,-

990,-
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229,-199,-

199,- 249,-

89,-

X-TRA DEKKENDE  
10 ltr. Ekstra dekkende og fargestabil maling. Trenger godt ned 
i underlaget og gir god vedheft. Motvirker svertesopp. Gir en 
værbestandig overflate med meget god farge- og glansstabilitet. 
Inntil 12 års vedlikeholdsintervall. Enkel å påføre. 

oPUS SUPER DEKKENDE  
10 ltr. Opus Super Dekkende er vår aller beste eksteriørmaling!  
Malingen er en superdekkende utendørs beskyttelse av treverk, 
med eksepsjonelt lange vedlikeholdsintervaller. Opus S tørker 
dessuten så raskt at du kan male to strøk på samme dag! 
20 års holdbarhet!

oPTIMAL VINDU  
3 ltr. Dekkende  beskyttelse med god fargestabilitet og lange vedlikeholdsin-
tervaller. Spesielt beregnet på høvlet treverk.

VISIR  
oLJE GRUNNING  PIGMENTERT/KLAR  
10 ltr. Vannavvisende spesial grunning, motvirker soppdannelse. Gir god heft, og beskytter trever-
ket mot UV-stråler.

oPUS GRUNNING  EKSTERIØR  
10 ltr. Til bruk på nytt treverk og tidligere malte flater. Hefter 
godt til underlaget, slik at neste behandling sitter godt. Skaper 
barriere mot fukt i treverket.

før 1299,-

799,-

599,- 999,- 1399,-

før 599,-

499,-

119,-

NyhET
20 årS 

hoLdbArhET

SPAr

 500,-

ULTIMATE oVAL ERGo 
75 mm. Jordans beste. Ergonomisk utformet 
skaft for rask og effektiv maling.

RULLESETT UTE  PERfECT 7 CM     
Til alle typer utendørsmalinger/beis. Utendørs-
rullen har høy kapasitet, sikrer en trygg og jevn 
malingsfilm og trenger godt ned i treverket. 

oVAL PERfECT UTEPENSEL  
65 mm. Godt resultat hver eneste gang.  
Forlengbar, oval utendørspensel som sikrer en 
trygg og jevn påføring.

oPUS KRAfTVASK 4 LTR
Opus Kraftvask er et sterkt alkalisk, 
fosfatfritt vaske- og soppdrepende 
middel til utvendige husflater. Brukes på 
utvendige husflater til fjerning av fett, 
smuss og sopp før om maling. Opus 
Kraftvask virker lett matterende på ma-
lingsfilmen og er derfor velegnet å bruke 
før ommaling.

oPUS HUSVASK 4 LTR
Opus Husvask er et rengjørings-
middel for fjerning av smuss på 
malte og umalte overflater. Opus 
Husvask brukes til den årlige 
husvasken og er også velegnet 
til bruk innendørs.  
Kan benyttes i høytrykksvasker.

oPUS ALGE- oG  
SoPPDREPER 1 LTR 
Opus Alge- og Soppdreper 
fjerner effektiv uønsket vekst av 
mose, alger eller lav. Kan også 
benyttes til desinfeksjon av over-
flater. Benyttes på utvendig tak, 
stein, mur, fasader og terrasser.
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Pr. plate

399,-
Pr. plate

399,-

BADERoMSPANEL AWW 1960-
7936 HVIT oXIDoX 60X15 fLIS 
10,2x620x2400. Nyhet! Nå med smalere og 
hvite fuger  - Baderomspanel i høytrykkslami-
nat. Godkjent til våtrom uten bruk av membran 
på vegger. Panelene skrus raskt på veggen. 
Livstidsgaranti for privat bruk.

BADERoMSPANEL AWW 1960-7222 TS 
MINyA 20X30 fLISER 
10,2x620x2400. 

BADERoMSPANEL AWW 1961-7942 HVIT 
SNØ TS 20X30 
10,2x620x2400. 

  
MDf PANEL SKyGGE SKRÅ, EGGEHVIT
11x600x2390 mm. Pr. m2 87,76
 
MDf PANEL PERLESTAff, CAffE LATTE
11x600x2390 mm. Pr. m2 87,76

Skjult spikring, ingen kvistgjennomslag, perfekt resultat. Nydelig 
kostemalt overflate. Raskt å montere. Ypperlig både til nybygg og 
oppussing. Kan, om ønskelig, monteres rett på reisverk/stendere.

÷40% før 359,-

289,-
Pr. plate

399,-

før 199,-

129,-
Pr. plate

før 129,-

89,-Pr. m2

SjEKK  
PrISEN

SjEKK  
PrISEN

TREfIBER TAK ANTIKK HVIT 
11x600x1220  Nydelige takplater som er behandlet med hele 
4 strøk maling og 1 lag med lakk. Meget enkel montering 
med skjult spikring. Platene er anbefalt av Norges Astma og 
allergiforbund.

oPuS TAKPANEL

gjELdEr hvITmALT mdf
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PARKETT
Eik Conserto, 3-stav. Hvitpigmentert gulv, med en 
matt og elegant overflate. 14x209x2200 mm.

Pr. m2

599,-

  
PARKETT EIK 4-STAV SILKEMATT
Flott eikeparkett til en god pris, 5. generasjons endelås,  
lett å legge.
13x209x2200 mm

  
PARKETT ASK 3-STAV HVIT 
Hvitpigmentert ask parkett, riktig valg for dem som ønsker  
seg et lyst gulv, 5. generasjons endelås, lett å legge.
13x209x2200 mm

  
PARKETT EIK 1-STAV fAS BØRSTET 
Eksklusivt plankegulv med en flott matt overflate,  
5. generasjons endelås, lett å legge.
13x181x2200 mm

  
PARKETT EIK 1-STAV fAS HVIT 
Plankegulv i hvitpigmentert eik. Flott gulv til en grei pris, 
5. generasjons endelås, lett å legge.
13x181x2200 mm

  
PARKETT EIK 3-STAV MATT 
Eikeparkett med flott matt overflate,  
5. generasjons endelås, lett å legge.
13x209x2200 mm

EIK LECCo 3-STAV, MATT LAKK  
5. generasjons låsesystem som er markedets sterkeste click!  
Sidelimte staver gir et ekstra formstabilt gulv. Mattlakkert og 2,5 mm slitesjikt.  
13x209x2200 mm

Pr. m2

299,-

Pr. m2

499,-

Pr. m2

289,-
Pr. m2

199,-

Pr. m2

289,-

03.2013

Forny  hjemmet AkkurAt som proFFen 

GuLV 
oG VeGG

I brosjyren finner du 
alt du trenger. 
du kan også laste 
den ned fra monter.no.

Ny Katalog

før 359,-

289,-Pr. m2
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ByTT PEISoVN NÅ!

SPAr

 5000,-

Pr. m2

229,-

NyhET
fra  

Pr. m2

129,-

÷30%

Pr. m2

89,-

Fleksibel og håndterlig takpanne for nordisk klima. Leveres i både stål og aluminium. Lett å transportere, enkel å 
montere. Naturlig råvare100% resirkulerbar. 30 års garanti i stål, 40 års garanti i aluminium.

TAKPLATE fLEX B RØD / SVART
Hc glossy  PL HS 50 2-steinplate stål

TAKPLATE fLEX B RØD / SVART
Glossy SPS PL HS 50 2-steinplate aluminium 149,-.

ISoLA TAKSHINGEL SoRT      
Isola Takshingel  -  mer enn 50 år på markedet. 
Utviklet for å tåle ekstreme påkjenninger i Nor-
ge. Suveren testvinner. Tester utført av SINTEF 
Byggforsk av alle typer takshingel på det 
norske markedet viser at Isola Takshingel har 
overlegne egenskaper i forhold til regntetthet. 
Ny takshingel kan legges rett på gamle papp-
eller shingeltak.  Lav vekt, lett å frakte.  Enkel 
montering, «gjør det selv» produkt. Holder i  
30 år – minst. Stort utvalg i mønstre og farger.

Betong er et naturlig, sterkt og letthåndterlig materiale, ikke minst på tak.  
Betongtakstein har høy presisjon og er enkle å legge. De finnes i mange  
farger og overflatebehandlinger, noe som gjør det enkelt å finne riktig takstein 
til ditt hus.

ALL BEToNGTAKSTEIN

  
TAKSTEIN GLASSERT DyPSoRT NoVA  
Nova Glassert tegltakstein påvirkes ikke av forurensning og nedbør. Taket vil 
hverken bli mosegrodd eller ruste og vil se like pent ut i 75 år eller mere. Nova 
har 30 års garanti på funksjon, frostbestandighet, styrke og tetthet. Stor variabel 
lekteavstand og kan legges ned til 14 graders takvinkel.  
Pris pr. stk. 19,90. 11,5 stk pr. m2. Bestillingsvare.

SjEKK PrISEN

før 19 990,-

14 990,- 3490,-

03.2013

TAK OG 
FASADE

FOrny  hjEmmET AKKurAT SOm prOFFEn 

I brosjyren finner du alt du trenger. 
du kan også laste den ned fra monter.no.

Ny Katalog

  
JØTUL f373 BP
En peisovn med store sideglass som gir flott 
innsyn til flammene fra alle vinkler. Dette er 
en ovn i serien F370 som har vunnet en rekke 
designpriser. HxBxD: 115x44,2x45,2 cm.  
Effekt: 3,5-7 kW. Vedlengde: 30 cm.  
Vekt: 156 kg. 

ASGÅRD 3
En funksjonell konveksjonspeisovn med den 
nyeste forbrenningsteknologien. Praktisk i 
bruk, ettersom Asgård 3 er utrolig lett å fyre i 
og betjene. Med Asgård 3 får du en ovn som 
lever opp til de strengeste miljøkrav, herunder 
Svanemerket. HxBxD: 99,2x56x37 cm.  
Effekt: 3-9 kW. Vekt: 75 kg. Vedlengde: 35cm.
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før 799,-

479,-
før 3390,-

2299,-
før 3390,-

2299,-
før 1449,-

1099,-
før 1590,-

1199,-
før 3490,-

2490,-
før 999,-

899,-

Pr. m2

229,-
ByTT VINDU, SPAR STRØM

før oPPTIL 7500,-

2890,-
÷40%

  
ToPPSVINGVINDU 
U-verdi 1,2, hvitmalt u/ventil, karm 92 mm.  Vinduer med topp-
sving er enkelt og praktisk ved vasking og lufting fordi vinduet 
kan vendes 180 grader horisontalt uten at det kommer inn i 
rommet. Vinduet har luftestilling og en trygg barnesikrings- 
mekanisme. 109x119 cm og 119x119 cm.

På øvrIgE vINduEr  
frA gILjE og NATrE  
bESTILLINgSvArE

DØRBLAD HVIT 
foRMPRESSET 
3-SPEIL - STyLE 
03
Funksjonell dør i klassisk 
stil, lett konstruksjon.
80x200, 80x210, 90x210 cm.

DØRBLAD HVIT 
foRMPRESSET, 
GLASS - STyLE 
SP6
Funksjonell glassdør i 
klassisk stil, lett konstruk-
sjon. 90x210 cm.

DØRBLAD HVIT 
foRMPRESSET, 
GLASS - STyLE 
SP10
Funksjonell dør i klassisk 
stil, lett konstruksjon.
90x210 cm.

CoMPACT 03, 
3-SPEIL, foRM-
PRESSET HVIT
Klassisk design, lydre-
duserende konstruksjon. 
Perfekt finish. 80x200, 
80x210, 90x210 cm.

DØRBLAD  
UNIqUE 01
Trendy dør som kan leve-
res i ulike kombinasjoner.
80x200, 80x210,  
90x210 cm.

DØRBLAD 
UNIqUE GW01
Kombineres med tett dør. 
Kan leveres med ulike 
glassløsninger.
90x210 cm.

DØRBLAD  
STABLE 
Minimalistisk design. Flott 
finish og god på lyd
80x200, 80x210,  
90x210 cm.

før 6565,-

4990,-
før 10 290,-

6990,-
   

yTTERDØRSSETT P-1100 HVIT M/HVIT 
KARM
FG godkjent låseenhet. 100x210 H/V.

ANDRé HVIT M/GLASS HVIT KARM
Yttersjikt av kompaktlaminat gjør døren ekstra værbestandig og stabil. Leveres 
med FG godkjent lås, to-funksjons sylinder og bortesikring. 100x210 H/V.

03.2013

DØR OG 
VINDU

FORNy  hjemmet AkkURAt sOm pROFFeN 

I brosjyren finner du 
alt du trenger. 
du kan også laste 
den ned fra monter.no.

Ny Katalog

VED KJØP AV  
VELUX TAKVINDU, 
TILBAKEBETALES  

1000.-  
PÅ VINDU 2, 3 oG 4 

(MAX. KR. 3000,-  
PR. KUNDE) 

 
SE HVoRDAN PÅ 
WWW.VELUX.No

9240_K7_DM_RagnarNaess.indd   11 23.05.13   14:14



Se mer på monter.no

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden eller så langt beholdningen rekker.
Tilbudene gjelder kun for privatkunder. Vi tar forbehold om trykkfeil. 
Bildene kan fravike fra produktene.  
Vareutvalget kan variere noe i de ulike byggvarehusene.  
En del av produktene er skaffevarer hvor det kan tilkomme frakt.

Elektronisk, 
blir ladet opp 
med ønsket 
beløp

Vi sliper 
nye nøkler 
til deg

NØKKELSERVICEGAVEKORT

Returmottak: Alle 
elektro produkter 
leveres kostnads-
fritt hos oss

Hva koster Montérkonto
Med Montérkonto får du faktura tilsendt på alle varekjøp. Montérkonto er en kontokreditt med tilhørende kredittkort inntil kr 150 000. 
Konto opprettes i ett av våres Byggevarehus. Alle kjøp hos Montér blir rentefrie frem til forfall (inntil 45 dager). Du kan velge å betale 
hele saldoen eller dele opp betalingen. Kredittkortet kan benyttes i alle butikker med BankAxept-terminal eller ved uttak av kontanter i 
alle landets minibanker. Kredittvurdering gjøres umiddelbart ved søknad.

Eksempler på månedlig nedbetaling og kredittkjøpspris ved 12 og 24 måneder ved kjøp  
av varer med Byggekonto. Vi minner om at lang betalingstid med lave månedsbeløp kan  
gi høye kredittkostnader.

Kontantpris Kredittkjøpspris Månedlig betaling
 12 mnd.  24 mnd.  12 mnd.  24 mnd.
 3 000  3 767  314
 5 000  6 044  7 135  504  297
 10 000  11 673  13 376  973  557
 20 000  22 887  25 745  1 907  1 073
 50 000  56 408  62 743  4 701  2 614

Vilkår for kontokredittavtale med tilhørende kredittkort finnes i avtalen, på www.gemoney.no
og kan fås ved henvendelse til GE Money Bank. Produktet reguleres av finansavtaleloven.
Renter, gebyr og andre kredittkostnader kan endres med seks ukers skriftlig varsel.

Kontobetingelser
• Kontokreditt inntil kr 150 000
• Månedsrente 1,75 %
• Nominell rente 21,0 % p.a.
• Periodegebyr kr 45
• Periodegebyr  kr 0 ved saldo under kr 1 000
• Etableringsgebyr  kr 0
• Gebyr minibank  kr 20 + 1 % av uttaksbeløp
• Gebyr varekjøp  kr 0
• Årlig gebyr  kr 0

• Manuell overførsel via Kundeservice kr 25
• Maks uttak i minibank pr. 7 dager kr 9 000

Minste månedlig betaling er 3 % av det du  
skylder, begrenset nedad til kr 199.

Eksempel (tar utgangspunkt i løpetid 12 mnd,  
13 varekjøp à kr 1 000 og 2 kontantuttak à kr 1 000)  
Eff.rente 31,84 %, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 368.

541-520
Svanemærket tryksag

Hos Montér finner du ansatte 
som har den kunnskapen og det 
engasjementet som kreves for å 
hjelpe deg som skal igang med 
et bygge prosjekt. 

SELvbyggErSErvIcE  
KAN hjELPE dEg mEd:

• Planlegging
• Beregning
• Materialvalg
• Finansiering
• Hvordan du gjør jobben
• Frakt av varene og  

evt. kran
• Gratis utlån av tilhenger

130 bAr

HØyTRyKKS VASKER  
E 130.2-9 PAD X-TRA
Nilfisk-Alto 130 bar høytrykksvasker, 450-
500 ltr, 9 m slange på trommel. Tilbehør inkl. 
i prisen: terrassevasker, kloakk/rørrenser og 
autobørste.

Inkl. tilbehør 

verdi 1947,-

2290,- 3290,-
HØyTRyKKSVASKER
E145.2-10 X-TRA.
Høytrykksvasker på 145 bar. Denne høy-
trykksvaskeren har en fantastisk yteevne og 
klarer de mest krevende rengjøringsoppga-
vene rundt hjemmet. 

1790,-

GRESSKLIPPER  
BENSIN M51-125M
Stor gressklipper med 51 cm klippebredde, si-
deutkast og bioklipp som finhakker gresset og 
tilbakefører det som gjødning. Robust konstruk-
sjon med klippeaggregat i stål.

3990,-

GRESSKLIPPER BENSIN M53-190AWfEPX
Stor gressklipper med variabel hastighet og 53 cm klippebredde. 
3- i-1-klippesystem der du kan velge mellom oppsamling, side-
utkast og bioklipp som finhakker gresset og tilbakefører det til 
plenen som gjødning. 

1290,-

GRESS-
TRIMMER T22 LCS
Ny bensinklipper med mange  
muligheter, perfekt for bruk i 
hagen. Det buede riggrøret 
gjør det mulig å bruke trim- 
meren med en rekke forskjel-
lige tilbehør. Rask og presis 
trådmating med Tap n'go-
funksjon.

1290,-
VEGGSLANGE-
BoKS 25 RoLL-UP  AUToMATIC
Slangen rulles opp jevnt og sikkert av seg 
selv. Med 25 m GARDENA kvalitetsslange 
13 mm (1/2") for høy vanngjennomstrømning. 
Kan svinges på veggen med 180°. Praktisk 
holdeinnretning for oppbevaring av sprøyter.

899,-
GRESSTRIMMER  
32 CM 800 W 
GL8033-qS
Ny og bedre Black & Decker 
gresstrimmer med 800 W 
motor, 33 cm klippebredde 
og dobbel tråd for raskere og 
bedre klipping. Teleskopskaft. 
Leveres med 10 stk. ekstra 
tykke trimmertråder til tykt 
gress. Fastmontert hjul til 
enklere kantklippefunksjon. 

Montér Ragnar Næss
Markalléen 1, 1368 Stabekk
Tlf. 67 53 86 60.  
Åpningstider 7 –17 (18) 8.30 –14
info@ragnarness.no
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