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God handel
God plass
10 min. fra Asker sentrum

Åpningstider
Man-fre 8-16
Tor 8-19
Lør 10-14
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Hytteliten er et byggesystem for små bygg der dere selv er arkitekten og velger ut elementtyper og plassering. Vi har et utvalg av
elementer med vinduer, takløsninger og kledningsvalg slik at bygget passer deres behov. Som leverandør av mer enn 5000 elementbygg
har vi samlet mye erfaring som vi har brukt for å gjøre Hytteliten pen, trygg og rimelig. Med størrelse fra 10 til 49m2 kan Hytteliten bli
et anneks på hytta, snekkerverksted ved siden av huset eller en hagestue for sene nattetimer. Bygget er produsert i Norge og tilfredsstiller
byggteknisk forskrift, slik at det også kan brukes som en fullverdig hytte.
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Vårt fleksible system gjør at vi kan tilpasse modellene til tomt, økonomi og deres behov. Vi har en
svært effektiv produksjonsmetode som gjør at prisen på ferdig bygg holdes lav. Huset på bildet heter
Eikeli modell 2, og har en stor utleiedel i underetasjen. Et realistisk budsjett på denne boligen er
ca 3,4 millioner pluss tomt. Utleiedelen gir muligheter for skattefrie inntekter som kan finansiere
mye av bokostnadene i årene som kommer.
Ta kontakt med oss for en prat om Eikeli modell 2 eller en av de andre husene våre. Vi setter opp
budsjett for hele prosjektet sammen med dere og gir dere råd om praktiske og økonomiske muligheter.
Endringer som ofte gjøres er tilpasning til tomt, gjøre utleiedelen større/mindre eller tilpasse størrelse
og planløsning på hele huset.
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UNDERSTELLSBEHANDLING
BYGGEPLANER?
Ring 32 24 05 30
Be om vår huskatalog!
www.follohus.no
Vebjørnsvei 1, 3400 Lier

Lavpris • kjempesuksess
Velkommen
til Buskeruds
største baderomsforretning
Nytt konsept for antirustbehandling/
Lanolin
olje sted
Vi kan montere! alt vi understellsbehandling
selger - Alt til badet på–ett
og samme
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I tillegg til vår annerkjente «oil coat» som vi har brukt på tusener av biler kan vi nå
tilby et nytt og enda bedre produkt.
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FLUID
FILMLier
- LANOLINOLJE

• Kryper bedre
• Mer slitesterk
• Drypper ikke
• Miljøvennlig

Vi sprøyter olje under meget høyt trykk inn i kanaler,
dører, koffertlokk og andre hulrom.
I tillegg blir hele bilens underside, skjermer og
skjermbuer dekket av olje. Spesialoljen er en
penetrerende, seig olje som kryper inn i sprekker,
skjøter og opp rette vegger.

på alle biler!

Overlegen hvis
bilen har begynt
å ruste

Nytt konsept for antirustbehandling/
understellsbehandling – Lanolin olje
Der etablerte systemer sprekker opp og løsner fordi det er rust under, vil oljen krype
inn og stanse et etablert rustangrep.

nyhet!

I tillegg til vår annerkjente «oil coat» som vi har brukt på tusener av biler kan vi nå tilby
et nytt og enda bedre produkt.
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OLJE MOT BILRUST ER EFFEKTIVT FORDI:

FLUID FILM - LANOLINOLJE
• Rustutvikling skjer ikke der det er olje (vann og luft kommer ikke til).

Vi sprøyter olje under meget høyt trykk inn i kanaler, dører, koffertlokk og andre hulrom.,
• Olje kan ikke sprekke eller flasse.
I tillegg blir hele bilens underside, skjermer og skjermbuer dekket av olje.
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falser, kanaler og hulrom.
Spesialoljen er en penetrerende,• seig
olje lengst
som kryper
inn i sprekker,
skjøter
oppi rette
vegger.
tivt

Prise
Effek
person r
• Olje inneholder ikke løsemidler. Den holder seg derfor flytende, penetrerer, kryper mot og lle biler!
bil/St.v
på a
.
Oilcoa
Der etablerte systemer sprekker
og løsner
det eretablerte
rust under,
ispersonbil/St.v.
fukteropp
plateskjøter
og tørrefordi
flater. Stopper
rustangrep.
v
h
t
n
1500,e
g
e
Priser
Overl
F
lu
id film
vil oljen krype inn og stanse et etablert rustangrep.
begynt
2000,bilen har
inkl. m
Vi bruker trykkluft til rengjøring (ikke høytrykkspyling med vann)
te
s
v
ru
å
Tillegg a
og behandler dører, kanaler og hulrom, samt hele bilens underside.
for

OLJE MOT BILRUST ER EFFEKTIVT FORDI:

Oilcoat 1500,større
biler
Fluid film 2000,-

• Rustutvikling skjer ikke der det er olje (vann og luft kommer ikke til).
inkl. mva
Behandlingen tar kun 1,5 time og vi serverer kaffe mens du venter.
• Olje kan ikke sprekke eller flasse.
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og spør hva de mener om oljebehandling – og så ringer du oss!

Behandlingen tar kun 1,5 time og vi serverer kaffe mens du venter.
Ring for info/timebest.: 32 84 00 02 • 944 20 567

Buskerud Antirust AS, Gullaug

Er du i tvil? Kontakt et eller annet karosseriverksted, lakkeringsverksted eller
Linnesstranda
75, 3246 Gullaug
testestasjon og spør hva de mener
om oljebehandling
– og så ringer du oss!

Buskerud Antirust AS, Gullaug
Tlf.: 32 84 00 02
Mob.: 944 20 567 • info@buskerudantirust.no
www.buskerudantirust.no • www.bilkontroll.no/fluid-film

Linnesstranda 75, 3246 Gullaug • Tlf.: 32 84 00 02 • Mob.: 944 20 567 • info@buskerudantirust.no • www.buskerudantirust.no • www.bilkontroll.no/fluid-film

