
130 bar

349,-
Terrassebeis
3 ltr. Spesialbeis for impreg
nert treverk. Vann avvisende 
effekt som hindrer opp
sprekking. 

10 sekker

289,-

ren FUrU dekkbark.

Hindrer 

Ugress i å vokse.

sjekk prisen

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. 

28x120 kl. 2 cu

790
 pr. lm

høyTrykks vasker  
e 130.2-9 pad x-Tra
NilfiskAlto 130 bar høytrykksvasker, 450
500 ltr, 9 m slange på trommel. Tilbehør inkl. 
i prisen: terrassevasker, kloakk/rørrenser og 
autobørste.

inkl. tilbehør 

verdi 1947,-

21x95 kl.1 cu

690
 pr. lm

2290,-

Kampanjeperiode 29 . april – 13. mai 2013

   
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.

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

FØr 3490,-

1999,-
pr. m2

129,-
kapp-/GJÆrsaG 216 MM  
M/uTTrekk dW770-qs
Klassisk DeWalt 216 mm kapp/gjærsag. 1600 W  
motor. Faste vinklings/ gjæringsstopp, maks 
vinklingskapasitet 48°, gjærings kapasitet 50° h/v. 
Maks kuttedybde 80 mm. Robust konstruksjon. 
Praktisk, lett og transportabel proff  
kapp/gjærsag.

sortert etter  norsk  standard kl. 1 cu
• Minimal kuving
• Frisk kvist
•Meget pen overflate

•Gir trygghet for 
 kvalitet og  spor- 
barhet
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Belegningsstein med  

tilbehør er bestillingsvare.

Frakt fra leverandørens 

lager tilkommer.

stØrst på belegningsstein,  
kom til våre byggevareHUs  

og se våre Flotte Utstillinger

pr. m2

179,-

pr. m2

199,-
pr. m2

199,-
pr. m2

179,-

pr. m2

169,-

pr. m2

119,-
pr. m2

159,-

rÅdhus brunMix 6x14x21 CM
Denne serien tromles for å få den ru i formen og røff i kantene. 
Rådhus minner om edel brostein og passer i de fleste miljøer. 
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. Noe leveringstid kan forekomme.

beleGninGssTein aalTvedT allé GrÅMix
Aaltvedt Allé er et sett som består av fire steiner i ulike stør
relser. Lett å legge og gir gårdsplassen et herskapelig utseende. 
Frakt tilkommer.

rÅdhus rødMix 6x14x21 CM
Denne serien tromles for å få den ru i formen og røff i kantene. 
Rådhus minner om edel brostein og passer i de fleste miljøer. 
Frakt tilkommer.

konGsGÅrd GrÅ 1/1 6x14x21 CM
Klassisk belegningsstein med rene linjer og store kombina
sjonsmuligheter. Steinen er avrundet i formen.  
Frakt tilkommer.

konGsGÅrd brunMix 1/1 6x14x21 CM
Klassisk belegningsstein med rene linjer og store kombina
sjonsmuligheter. Steinen er avrundet i formen.  
Frakt tilkommer.

konGsGÅrd GrÅMix 1/1 6x14x21 CM
Klassisk belegningsstein med rene linjer og store kombina
sjonsmuligheter. Steinen er avrundet i formen.
Frakt tilkommer.
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Hos Montér finner du  ansatte 
som har den kunn skapen 
og det  engasjementet som 
 kreves for å  hjelpe deg som 
skal igang med et bygge
prosjekt. 

• Planlegging
• Beregning
• Materialvalg
• Finansiering

selvbyggerservice kan  hjelpe deg med:
• Hvordan du gjør jobben
• Frakt av varene og  

event. kran
• Gratis utlån av til henger

pr. rull

299,-

pr. rull

199,-

pr. sekk

149,-

pr. rull

119,-

pr. sekk

199,-
pr. stk

259,-

pr. stk

199,-

pr. stk

159,-

pr. stk

179,-
pr. stk

999,-

pr. m2

169,-
pr. m2

189,-
pr. m2

299,-

pr. stk

39,-
pr. stk

23,-

pr. stk

36,-
pr. stk

23,-

FØr 999,-

599,-
sjekk prisen

fiber/arMerinGs-
duk
Underlag til belegningsstein 
for gårdsplass/innkjørsel. 
5,25x4 m/21 m2.

fiberduk 
haGe
uGressduk
2x10 m /20 m2

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.

TrillebÅr selvbyGGer
Robust og kraftig bår for selvbyggere og  
entreprenører. Helpresset galvanisert kasse  
og rørunderstell i 32 mm galv/lakkert stål.  
Understell med tippebøyle. 

helle GrÅ 5x40x40 CM
Heller med kvadratiske og rektangulære linjer 
og slette overflater går aldri av moten. Heller 
er anvendelige produkter som kan kombineres 
med belegningsstein, kantstein, brostein og 
naturstein. Frakt tilkommer.

Mini sTøTTeMur GrÅ 
25x28x17 CM
Passer utmerket for små og store prosjekter, 
enkel å sette opp uten bruk av maskiner og 
utstyr. Frakt tilkommer.

beleGninGssTein helle 
 rÅdhus  GrÅMix 6x25x25 CM
Rådhus helle er en tromlet helle med et rustikt 
uttrykk. Rådhus helle er fin å kombinere med 
Rådhus belegningsstein. Frakt tilkommer.

rÅdhus kanT-
sTein GrÅMix 
15,5x21x14,5 CM
Kantstein er ypperlig til å ram
me inn gårdsplassen eller lage 
en fin avgrensning mot hagen. 
 Kantstein er praktisk og sikrer 
utglidning. Frakt tilkommer.

eksklusiv park  
kanTsTein 
 GraniTT  
8x20x100 CM
Ypperlig til å ramme inn 
gårds plassen eller lage en fin 
avgrensning mot hagen.  
Frakt tilkommer.

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.

uTebelysninG led 
sTone 14x14x6
Ledstone er lamper laget av 
sterkt resirkulert glass og 
kan monteres samtidig med 
at du legger belegningsstein. 
Led stone er enkle å tilpasse i 
både små og store utearealer.

overflaTedren 1 MTr M/
Galv risT
Selfrenner er et enkelt  system som sikrer av
renning av gårdsplassen, foran garasjen eller 
på terrassen. Monteres raskt og greit uten 
spesialverktøy.

Gravelfix 
(arMerinGsMaTTe for Grus) 
Gravelfix er et stabiliseringsprodukt for singel, 
grus og dekorstein. Gravelfix er en matte av re
sirkulert og miljøvennlig plastmateriale. Tilpasset 
rullestolbrukere, mopedister og syklister. Tåler 
belastning opp til 300tonn/m2. Stabiliserer grus 
i helninger. 0,80x1,20. 

rÅdhus Mur M/GeoloC 
 GrÅMix 31/26x21x14,5         
Den tromlede serien er dekorativ til bruk både i 
murer, trapper og som dekke. Rådhus mur er et 
patentert mursystem. Den kan stables som fritt
stående pyntemur, synlig fra begge sider og den 
kan brukes som støttemur da blokkene  tillater 
buede konstruksjoner. Pris pr. m2 869,70. 
Frakt tilkommer.

danfuGesand 
uGressheMMende 
20 kG
20 kg dekker ca 8 m2. Vekst
hemmende fugesand som   
holder fugene fri for ugress. 
Miljø vennlig, med naturlig lav ph.

fiberduk  
haGe for 
beleGninGs -
sTein, sTi, haGe
Underlag til belegnings
stein for gang veger/hage. 
1x10 m /10 m2   

2x25 m/50 m2.  

495,- pr. rull.

danfasT fuGe-
sand uGress-
heMMende 20 kG
20 kg dekker ca 8 m2. Vekst
hemmende hardfugesand 
som ved tilsetning av vann 
herder og gir en fast fuge. 

konGsGÅrd 
 kanTsTein GrÅ 
49x14x14 CM
Kantstein er ypperlig til å 
ramme inn gårdsplassen, eller 
lage en fin avgrensning mot 
hagen. Kantstein er praktisk og 
sikrer utglidning.
Frakt tilkommer.
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Riktig kvalitet på skruene er avgjørene for holdbarhet og sikkerhet. Vi anbefaler  
kvalitetene A2 og A4. Rustfri A2 kan brukes i de fleste miljøer, men vi anbefaler  
syrefast A4 ved bruk i aggressive miljøer som brygger og lignende. Skruene har  
vokset overflate, fibercut og er delgjenget.

HUsk!
Krever  

A2 og A4 
skruer

• lang levetid, trenger ikke 

vedlikehold

• trekker ikke fukt

• Får flott sølvgrå  overflate

99,- 149,-

1299,-

99,- 239,-

FØr 4790,-

3190,-
28x120 kl. 1 cu

2990
pr. lm

26x140 kl. 1

49,-pr. lm

28x120 kl. 1 cu

1090
 pr. lm

borhaMMer  
22 MM sds + d25013C
DeWalt kombihammer med variabel hastighet og lavt vibrasjonsnivå.  Ideell for 
boring i betong og murverk fra 422 mm. Slagstopp for boring og skrutrekking 
og rotasjonsstopp for lett meisling i betong og mur. Flerposisjonsidehåndtak, 
dybdestopp og 4 m ledning. Leveres i koffert med 3 kjeftet chuck +  
SDSPlus adapter. Sikkerhetsclutch reduserer bråstopp ved fastkiling.  
Vekt 2,3 kg. 

   
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. 

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. 

  
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.

novipro  
Terrasseskruer a2 a200 4,2x45
4,2x55 99,-
4,5x75 179,-

novipro  
Terrasseskruer a4 a250 4,2x42
4,2x56 199,-
4,8x75 249,-

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

olJe  
Terrassebeis
2,5 ltr. Trenger godt inn i  underlaget 
og forhindrer fuktinntrenging og 
sprekkdannelse i treverket. God 
holdbarhet.

baTTeriMaskin  
seTT dk1877
18V LiIon sett bestående av den uslåelige kombinasjonen borskrutrekker 
BDF456 og slagskrutrekker BTD146. Maskinene utfyller hverandre med sine 
egenskaper og er blant markedets mest solgte. Leveres med hurtiglader 
DC18RC som lader opp 18V batterier på kun 22 min.

sortert etter  norsk  standard kl. 1 cu
• Minimal kuving
• Frisk kvist
•Meget pen overflate

•Gir trygghet for 
 kvalitet og  spor- 
barhet
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møreroyal 

- Førstesortert trevirke. 

garantert råtefritt i 50 år, 

trenger aldri maling  

eller beis.

b

a

e

C

d

f

k

M

l

G
G

h

i
J
n

i Armeringsjern Ø10 K=6m 93,40
J Optiform tørrbetong B20 25kg H 69,00
k Trappevange 4 trinn 179,00
l Trinn 2 stk 48x148 53,80
M Søylesko 98x60 49,00
n Søyleforskaling  

200x1500 mm Sonoco 287,00

a 48x148 justert C24 cu impregnert 26,90 pr. lm
b 48x198x2 justert C24 cu impregnert 38,90 pr. lm 
C 28x120 terrassebord kl.1 Cu impregnert 12,90 pr. lm
d 36x073 justert kl.1 Cu impregnert 11,90 pr. lm
e 48x073 justert kl.1 Cu impregnert 13,90 pr. lm
f 19x148 rekt. Kledning kl.1 Cu impregnert 18,90 pr. lm
G 19x123 rekt. Kledning kl.1 Cu impregnert 15,90 pr. lm
h 34x145 altanrekke rund topp cu impregnert 39,90 pr. lm

iMpreGnerT 
Trevirke         
Når du kjøper trykk impregnert virke, sjekk 
at virke er påstemplet  kvalitetsmerket NS, 
klasse be tegnelse (A eller AB) og produsent
nummer (NS ABxx). Dokumentasjon på 
kvalitet og godkjent impregneringsmiddel. 
 Produsert etter Norske miljøkrav.

TERRASSE-
KALKULATOR

Scan koden 
eller se 
monter.no.

ny og bedre

2990,-

1190,-

FØr 999,- 

899,-

FØr 999,- 

899,-
FØr 999,- 

899,-

FØr 1499,- 

1190,-

FØr 999,- 

899,-

FØr 899,- 

799,-

FØr 899,- 

799,-

5490,-

benk piknik
lxhxd:  
180x69x128 CM

FØr 1690,-

1490,-

MøreRoyal impregnerte 
 elementer som skjermer og 
dekorerer på samme tid. 
Farge brun. Velg blant fire ulike 
elementer og skreddersy din 
uteplass.

FØr 1790,- 

1490,-
essen 180x180

essen 90x180/90

essen 180x100 essen 90x180

bord Cross  
lxhxb: 210x73x100 CM

 
benk Cross 
lxhxd: 200x44,5x39 CM

seTT
queen 2 sTk. arMsTol M/puTe + CasTle bord ø120 CM.
kJøpT løsT 5970,-.

Leveggserie i hvitmalt 
utførelse. Solid levegg med 
kraftige espalier. Velg blant 4 
ulike elementer og skreddersy 
din uteplass.

leveGG lillesand 
180x150 hviT

leveGG lillesand 
180x90 hviT

leveGG  lillesand 
180x150/90 hviT

leveGG lillesand 
90x150 hviT
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FØr 1890,-

1590,-

1149,-

2490,-

4290,- 7990,-3990,-

2990,- 999,-

169,- 299,- 529,- 1290,-

Gressklipper 
bensin M51-125M
Stor gressklipper med 51 cm 
klippebredde, sideutkast og 
bioklipp som finhakker gres
set og tilbakefører det som 
gjødning. Robust konstruksjon 
med klippeaggregat i stål.

Gressklipper bensin M46-125r
Middels stor gressklipper med én hastighet, 46 cm klippebredde 
og oppsamler. Robust konstruksjon med klippeaggregat i stål. 
Enkel rengjøring med GARDENAkobling forvannslange.

Gressklipper bensin M53-190aWfpx 
honda
Stor gressklipper med variabel hastighet og 53 cm klippebredde. 
3 i1klippesystem der du kan velge mellom oppsamling, side
utkast og bioklipp som finhakker gresset og tilbakefører det til 
plenen som gjødning. 

MiniTrakTor M95-66x
Kompakt og komfortabel rideon gressklipper for mindre hager. 
Enkel å håndtere med god oversikt over klippeområdet. Kan 
sette på oppsamler for ekstra ryddig klipperesultat. Mulching  
aggregat inkludert. 

Gressklipper bensin M53-190aWfepx
Stor gressklipper med variabel hastighet og 53 cm klippebredde. 
3 i1klippesystem der du kan velge mellom oppsamling, side
utkast og bioklipp som finhakker gresset og tilbakefører det til 
plenen som gjødning. 

Gressklipper bensin M51-140Wf
Stor gressklipper med én hastighet og 51 cm klippebredde. 
Oppsamler og bioklipp som finhakker gresset og tilbakefører 
det til plenen som gjødning. Robust konstruksjon med klippe
aggregat i stål.

ClassiC slanGe-
voGn 60hG seTT
Slangevognsett med 20 
meter lang Classic slange 
13 mm (1/2"). Inkluderer  
alle mellomstykker og ett 
trinnløst justerbart sprøyte
munnstykke.

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.

slanGeseTT sTandard
Pakken inneholder GARDENA Standard 
slange sammen med ulike GARDENA System
koblinger. 

MeTall sTrÅlepisTol
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tips!
bruk  
opus  
Husvask

69,-

1149,-
1990,-1890,-

1290,-

699,-

399,-

999,-

999,-

1490,-

3490,-

799,-

499,-

+ +

Gressklipper sveve  elekTrisk flyMo  
Turbo liTe 350
Avansert elektrisk sveveklipper for rask og enkel klipping på en 
pute av luft. Enkel rengjøring med  GARDENAkobling forvann
slange.

GressTriMMer 18 v  
+ hekksaks 18 v
Gresstrimmer 18 V og 25 cm klippebredde er perfekt  
størrelse for medium store hager. Hekksaks 50 cm blad
lengde og 18 mm tannavstand, egnet for mindre hekker. 
Lithium Ionbatteri teknologi holder ladningen lenger, ingen 
selvutladning og alltid klar til bruk. Felles batteri og lader. 

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. 

Gressklipper eMax42  
+ GressTriMMer Gl250 
Gresstrimmeren har en sterk motor på 250W og 23 cm 
klippebredde for effektiv trimming av små hager. Gress 
klipperen har Compact & go: samler inn 30% mer gress, 
mindre tidsbruk på tømming, liten boks med stor plass.

hekksaks 45 CM 420 W  
Hekkesaks på 420 W, 45 cm bladlengde og  
16 mm tannavstand egnet for mindre hekker.  
Tohånds startknapp forhindrer tilfeldig start  
samtidig designet for å være komfortabel og 
 sikker i hånden. Enkel kabel  styringssystem,  
unngå at kabeltilkoblingen er i veien. 
 Bladbeskyttelse for bedre holdbarhet  
under opp bevaring og transport.

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.

C&C auToseTT
Komplett sett for rengjøring 
av kjøretøy. Inneholder: 
Click&Clean autodyse, auto
børste, undervognsdyse og 
såpe.

felGbørsTe

høyTrykks vasker C 100.6-5
En liten høytrykksvasker på 100 bar. kompakt lettvekter som  
er lett å flytte med seg, og å oppbevare. For alle typer ren
gjøring med mindre hyppig frekvens, passer også godt som et 
tillegg til en mer avansert vasker.

høyTrykks vasker
C120.6-6 pCa x-Tra.
En liten høytrykksvasker på 120 bar. Kompakt 
lettvekter som er lett å flytte med seg, og å 
oppbevare. For alle typer rengjøring med min
dre hyppig frekvens, inkludert terassevasker 
og autobørste.

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. 

hekksaks 14,4 v li-ion GTC1445l-qW
EDrive teknologi gir nok kraft til å skjære gjennom tøffe grener.  
45 cm bladlengde og 18 mm tannavstand, egnet for mindre hekker.  
Buet håndtak designet for optimal komfort og kontroll.
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balder leCa

heiMdall valM

heiMdall side

Ty

nJÅrd
FØr 8310,-

6290,-
FØr 8990,-

6990,-1890,-

÷20%
alle 19 MonTér-

GarasJer

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.

porTÅpner Med 3 sendere
GM800 K230. Robust og stillegående. Løfter og senker 
garasjeporten dag etter dag  år etter år  med et mini
mum av vedlikehold. 

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

leddporT i sTÅl 
250x210
Værbestandig, tysk kvalitets port, 
leveres med alle tettelister ferdig 
montert.  260x210  6490,-.

leddporT i sTÅl 
250x210
Isolert leddheisport i stål, med 
 "liggende panel" trestruktur i 
over flaten, klemsikker. 260x210, 
250x213 og 260x213.

1     Garasje, bod og driftsbygning   |   Montér

02.2013

FORNY  HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 

GARASJE, BOD OG 
DRIFTSBYGNING

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

• Planlegging
• Beregning
• Materialvalg
• Finansiering

selvbyggerservice kan  hjelpe deg med:
• Hvordan du gjør jobben
• Frakt av varene  

og event. kran
• Gratis utlån av til henger

Fleksibel og håndterlig takpanne for nordisk klima. Leveres i både stål og aluminium. Lett å transportere, enkel 
å montere. Naturlig råvare-100% resirkulerbar. 30 års garanti i stål, 40 års garanti i aluminium.

pr. m2

89,- pr. m2

129,-TakshinGel sorT 
Utviklet for å tåle ekstreme påkjenninger i Norge. Tester utført av SINTEF Bygg
forsk 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. Holder i 
30 år – minst. Stort utvalg i mønstre og farger.

÷30%
all beTonGTaksTein

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 farg
er og overflatebehandlinger, 
noe som gjør det enkelt å finne 
riktig takstein til ditt hus.

nyHet
fra  

TakplaTe flex b rød / svarT
Hc glossy  PL HS 50 2steinplate stål

TakplaTe flex b rød / svarT
Glossy SPS PL HS 50 2steinplate aluminium 149,-.
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opus alGe- oG soppdreper 1l 
Opus Alge og Soppdreper fjerner effektiv 
uønsket vekst av mose, alger eller lav. Kan også 
benyttes til desinfeksjon av overflater. Benyttes 
på utvendig tak, stein, mur, fasader og terrasser.

opus husvask 1l
Opus Husvask er et rengjøringsmiddel 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 krafTvask 1l
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 
malingsfilmen og er derfor velegnet å bruke før 
ommaling.

990,-699,- 899,-

Grunnmuren er en  viktig 
del av  husets fasade. 
Med Jotuns Premium 
mursystem gjøres job-
ben akkurat som proffen. 
Bruk Grunning, Filler og 
Toppstrøk for den suve-
rent beste  behandlingen 
for din mur.

1099,- 999,-

1149,-

599,- 849,-

499,-

899,-

69,-

89,- 69,-

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.

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

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

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.

visir  
olJe GrunninG 
 piGMenTerT  
10 ltr. Vannavvisende spesial
grunning, motvirker soppdan
nelse. Gir god heft, og beskyt
ter treverket mot UVstråler.

opTiMal vindu  
3 ltr. Dekkende  beskyttelse 
med god fargestabilitet og 
lange vedlikeholdsintervaller. 
Spesielt beregnet på høvlet 
treverk.

Begrenset antall på lager. Baser og størrelser kan variere 
fra varehus til varehus!

1 ltr. Nå 99,- før 199,
3 ltr. Nå 299,- før 569,

10 ltr. Nå 899,- før 1499,
TrebiTT  superbeis
10 ltr. Ekstra lang holdbarhet. 
Transparent effekt som frem
hever trestrukturen. Beskyt
ter mot svertesopp. Inntil 8 
års vedlikeholdsintervall. 

hobbysTiGe 2-delT
Stabil og sikker skyvestige 
(HOME) med innebygd 
kombinasjonsmulighet. Passer 
utmerket for deg som holder 
på rundt huset. Lengde: 5,7 m. 
Trinnbredde 40 cm.
Lengde: 6,9 m 1299,-.

dryGolin exTreM
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FØr 10 290,-

7990,-
FØr 5990,-

3290,-
FØr inntil 7500,-

2890,-

÷30%
÷40%

  
ToppsvinGvindu 
Uverdi 1,2, hvitmalt u/ventil, karm 92 mm. 
 Vinduer med toppsving er enkelt og praktisk 
ved vasking og lufting fordi vinduet kan 
vendes 180 grader horisontalt uten at det 
kommer inn i rommet. Vinduet har lufte 
stilling og en trygg barnesikringsmekanisme.  
109x119 cm og 119x119 cm.

andré hviT M/Glass hviT karM
Yttersjikt av kompaktlaminat gjør døren ekstra værbestandig og stabil.  
Leveres med FG godkjent lås, tofunksjons sylinder og bortesikring. 100x210 H/V.

solskJerMinG Til Takvidu

   
yTTerdørsseTT p-1100 hviT M/hviT karM
FG godkjent låseenhet. 100x210 H/V.

på Øvrige vindUer  
Fra gilje og natre  
bestillingsvare
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Montér Ragnar Næss
Markalléen 1, 1368 Stabekk
Tlf. 67 53 86 60.  
Åpningstider 7 –17 (18) 8.30 –14
info@ragnarness.no

FØr 799,-

479,-
FØr 3390,-

2299,-
FØr 3390,-

2299,-
FØr 1449,-

1099,-
FØr 1590,-

1199,-
FØr 3490,-

2490,-
FØr 999,-

899,-

FØr 359,-

279,-pr. m2

pr. pl

149,-

÷30%
pÅ opus Takpanel  

Mdf hviT

÷30%
pÅ opus parkeTT

 
parkeTT
Eik Conserto, 3stav. Hvitpigmentert gulv, med en 
matt og elegant overflate. 14x209x2200 mm.

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

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.

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

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.

  

perlesTaff veGGpanelplaTe, 
hviT / CaffelaTTe
Gir veggen et originalt og tidløst utseende. Kostemalt 
overflate. Platene er godkjent av Norges Astma og  
Allergiforbund. Solid overflate som er enkel å holde ren.

parkeTT
Eik 1stav, Vfuge, 
5GS børstet, matt 
lakk.  
14x180x2200 mm.

parkeTT
Eik , 3stav lakk. 
Limfri montering, 
produsert i Europa, 
miljøvennlig produk
sjon, 2,5 mm slitesjikt. 
14x180x2200 mm.

parkeTT
Eik 3stav, 5GS,  
matt lakk.  

parkeTT
Ask 3stav, 5GS,  
hvit matt lakk. 

nyhet! Parkett med nytt 5. generasjons 
clicksystem sikrer et meget godt sluttresultat. 
Spesiallakkert for å kunne gi en overflate som 
både er matt og slitesterkt. 3,2mm slitesjikt. 
14x207x2200 mm.
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