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Takk for at du velger Mesterhus Tønsberg
som din boligleverandør!

I denne katalogen vil du finne igjen de aller fleste produktene
vi ønsker å bruke i ditt nye hjem. Vi bruker kun anerkjente,
flotte kvalitetsprodukter til alle boliger vi leverer.
Byggebeskrivelsen du vil få av oss, vil spesifisere hvilke
produkter som brukes hvor. Du står selvsagt fritt til å velge
deg andre produkter enn det som står i denne katalogen.
I de fleste tilfeller blir det byggmesteren som vil prise det
for deg når vi kommer til trekantmøte med ham.
Du kan også gå inn på nettsidene til våre underleverandører
for å lese mer om de aktuelle produktene.

4. Yttervegger | 8. Gulv | 14. Tak | 16. Listverk | 18. Ytterdører | 20. Innerdører | 22. Dørhåndtak | 24. Vinduer | 26. Kjøkken | 28. Garasjeporter
32. Trapper | 34. Blikk og takrenner | 35. Rekkverk | 36. Ventilasjon | 37. Isolasjon | 38. Peisovner | 40. Rør og sanitær
44. Elektrisk | 45. Maling og tapet | 46. Hvitevarer | 47. Bil-lader | 48. Leverandører | 50. Våre byggmestere

Kledning
Husets utvendige kledning tar vi på ramme alvor. For å sikre at våre hus
holder vann og kulde ute gjennom hele husets levetid er valg av riktig
materiale helt avgjørende. Byggets ytterkledning spiller også en viktig
rolle for husets arkitektoniske uttrykk

Se www.hasas.no for mer inspirasjon om
kledning og listverk
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19*148 Dobbeltfals

19*148 Dobbeltfals kl. m/staff

19*173 Vestlandskledning

21*70 Barokk Raftekledning

Dekkende grunning Hvit 0502-Y
Mellomstrøk Optimal Hvit 0502-Y

Dekkende grunning Hvit 0502-Y
Mellomstrøk Ultimat Hvit 0502-Y

19*148 Dobbeltfals

Dekkende grunning 0502-Y Hvit

Dekkende grunning + Optimal Hvit

19*148 Buerkledning

19*148 Dobbeltfals m/spor
Jotun Visir 9075 Røykgrå
Jotun Trebitt 9075 Røykgrå

21*145 Sveitserkledning, ru

Dekkende grunning + Optimal Hvit

21*120 Rustikk, ru

Kl. rett m/5mm spalte
Visir + Trebitt, Jernvitrol

Dekkende grunning Hvit 0502-Y
Mellomstrøk Optimal Hvit 0502-Y

Dekkende grunning + Optimal Hvit

19*148 Dobbeltfals

19*148 K90 Malmfuru

21*195 Dronningpanel, ru

Rett m/5mm spalte
Royal brun

Dobbeltfalset kledning
Jernvitrol

Jotun Visir 9075 Røykgrå
Jotun Trebitt 9075 Røykgrå
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Fasadeplater
Gode og helhetlige løsninger er langt mer enn bare gode produkter. Det
er produkter, kunnskap og erfaring satt i system. I Webers sammenheng
betyr dette at vi ikke nøyer oss med å produsere og levere gode produkter,
men at en del av vårt utvidede produkt er den komplette løsningen - som
ofte også inneholder produkter vi ikke selv leverer.

Mur, tre, eller begge deler?
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 krever lite vedlikehold.

– Se www.weber-norge.no for mer info om våre produkter –
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– Se www.weber-norge.no for mer info om våre produkter –
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Gulv

Parkett eller Laminat?
Laminat har en hardere overflate som tåler mer, både når det gjelder riper og inntrykk som for eksempel
fra høye hæler. Parketten er mykere og derfor også mer mottakelig for påvirkning. Men en fordel med
parkett er at den kan slipes og lakkeres eller oljes på nytt.

– Se www.byggtorget.no for hele vårt gulvsortiment –
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Boen Parkett Ask
3-stavs, hvitoljet ask

Parkett Eik

Parkett Eik

1-stavs, matt, hvitoljet ask

3-stavs, lakkert

– Se www.byggtorget.no for hele vårt gulvsortiment –
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Fliser til Entré
Her finner du et utvalg av våre slitesterke og innbydende fliser
som er egnet for bruk i inngang og entre.
Fliser i entreen gir ikke bare et vakkert gulv, men også et gulv
som er veldig enkelt å holde rent og varer i mange, mange år.
Førsteinntrykket er viktig for de fleste av oss, og med våre
flotte fliser er du garantert et godt inntrykk.

Se hele vårt sortiment hos Montér Zeiner i Tønsberg eller
på Mesterhus Tønsbergs salgskontor.
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Gulvfliser

Grespor Minos 30X60

Grespor Minos 30X60

Ash Mate

Grespor Minos 30X60

Grespor Minos 30X60

Vulcanic Rustic

Grespor Zeus 30X60
Negro

Night Rustic

Night Mate

Grespor Minos 30X60

Vulcanic Mate

Grespor Minos 30X60

Grespor Minos 30X60

Ash Rustic

Day Mate

Grespor Zeus 30X60
Grafite
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Fliser til våtrom
Kunder står fritt til å velge eller designe sitt eget bad eller
rom med Mesterhus Tønsberg sitt flissortiment hos Fagflis
på Montér Zeiner i Tønsberg. Der vil du finne mange forskjellige flis-typer i varierende størrelser, farger og finish.

Nedfelte fliser i
dusjnisje

Se hele vårt sortiment hos Montér Zeiner i Tønsberg eller
på Mesterhus Tønsbergs salgskontor.
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Gulvflis

Pavigres Feel

Pavigres Feel

19,7X19,7 Casthano

Vitra Kinetic

Pavigres Feel

Pavigres Feel

19,7X19,7 Cinza

19,7X19,7 Marfim

19,7X19,7 Grafite

Vitra Kinetic

19,7X19,7 Light grey

Vitra Kinetic

19,7X19,7 Antrasite

19,7X19,7 Grå

Veggflis

Cerev Branco

Cerev Branco

19,7X39,7 - Opaco

Cerev Cipreste

19,7X39,7 - Mate

Cerev MonteCarlo
19,7X19,7 - Branco

Cerev Branco

19,7X39,7 - Baviera Opaco

Cerev Cipreste

19,7X59,7 - Branco Mate

19,7X39,7 - Marfim Opaco

Cerev Cristal
20X60 - Opaco
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Takstein
Taket er husets viktigste vern mot vær og vind. Derfor tester og utvikler
vi våre produkter og metoder hele tiden. Våre undertak, spesialstein og
tilbehør testes like grundig som selve taksteinen. Resultatet er et tak uten
svakheter, og som øker verdien på huset.

Zanda takstein
Zanda takstein fra Monier er et høykvalitets produkt med lang
levetid og et tidløst og vakkert design. Zanda taksten er tilgjengelig i
et bredt utvalg farger og kvaliteter (Se www.zanda.no). Snøfangere og
stigtrinn leveres i farger tilpasset takstein.
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KDN

Nova Glassert

Nova Naturell

Zanda Arktis

Zanda Arktis

Zanda Protector

Glassert, kullsvart

Svart

Svart

Rød

Rød

Svart

Zanda Protector
Grå

– Se www.zanda.no for hele sortimentet –

Zanda Elegant

Zanda Elegant

Zanda Vestland

Turmalin Engobert

Zanda Minster

Zanda Minster

Svart

Grå

rød

Mørk skifer

Antikk

Lys grå

Zanda Minster
Mørk grå
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Listverk
Vi bruker beste kvalitet listverk fra Combiwood Barkevik og vi har et
stort utvalg av listverk og utforinger tilgjengelig. Her kan du velge mellom
behandlet eller ubehandlet og finne mange spennende profiler.

Karmlister

22232

12X58 Furu,
rund kant, malt

22482

15X70 Furu,
profilert, malt

22522

21X95 Furu,
antikk, malt

22252

12X70 Furu,
rund kant, malt

22492

15X95 Furu,
profilert, malt

22662

12X58 Furu, kombilst, profilert, malt

22472

12X58 Furu, kombilist, antikk, malt

22502

15X70 Furu,
antikk, malt

22682

15X70 Oslo, Furu,
profilert, malt

Glattkant
Glattkant har 4 skarpe kanter
(90°). Leveres i ulike dimensjoner,
treslag og overflatebehandlinger.
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26212

12X58 Furu, malt

26322

15X70 Furu, malt

Taklister

23022

23252

21X45 Furu, enkel,
skygge, malt

23262

15X45 Furu,
Hulkil, malt

23482

23502

20X68 Furu,
profilert, malt

23272

21X58 Furu,
Hulkil, malt

21X70 Furu,
Hulkil, malt

23522

15X65 Furu,
antikk, malt

21X95 Furu,
antikk, malt

Fotlister

21292

12X98 Furu,
rund kant, malt

21502

15X70 Furu,
antikk, malt

21312

12X70 Furu,
rund kant, malt

21522

21X95 Furu,
antikk, malt

21452

21482

21X95 Furu,
profilert, malt

70X15 Furu,
profilert, malt

21682

21762

15X70 Oslo, Furu,
profilert, malt

15X45 Furu,
m/”nese”, malt

Utforing
Ferdig malte lister leveres i farge hvit, NCS S 0502-Y som standard.
For andre farger ta kontakt med Mesterhus Tønsberg.
Se hele oversikten over tilgjengelig listverk på www.hasas.no

27182

18X250X2400 Furu, laminert,
Malt NCS S0502Y
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Ytterdører
Moderne dører, klassiske dører, dører med glass og uten glass. Dører som
får huset til å se bedre ut og som sørger for bedre inneklima. Dører som
holder på varmen, isolerer, som gleder seg til å åpnes og lukkes. Vi elsker
dører. Derfor har vi i over 20 år levert og laget noen av markedets beste
ytterdører.

Andrea

Dovre

Hafjell

Hardanger

Helle

Katrine

Langeby

Møre

Alle ytterdører leveres
i 5 standardfarger.
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Nora

Oslo

Silje

Tønsberg

Sofie

Utvik

Vora

Ytterdører

Helle

Sidefelt

Marianne
Sidefelt

Bredt, glass
Sidefelt

Innerdører

Helt, glass
Sidefelt

To-delt
Sidefelt

Bredt, glass
Sidefelt

Helt, glass
Sidefelt

Flere av våre dører leveres i to-fløyede varianter.
Se www.harmonie for hele sortimentet og flere detaljer
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To-delt
Sidefelt

Innerdører
Harmonie har en rekke ulike modeller for innerdører. Vi tilbyr alt fra
massive dører via minimalistiske og rene linjer til mer brann- og lydsikre
endtrédører. Våre glassdører vil du finne i ulike varianter. Bli inspirert
og finn din favoritt blandt våre produktgrupper: hvit massiv, ubehandlet
furu, formpresset/kompakt, lett, badstue og klassifiserte dører.

Ask

Harald

tett

glass

Line

Line

3 glass

3 speil

Harald

Alle standard innerdører leveres
i hvitmalt utførelse (NCS S 0502-Y)
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Line

helt glass

Line

1 speil

Line

Kaptein

Odin

med glass

Olav

Odin

Odin

tett

3 speil og glass

Slett

Slett

med glass

Alle modeller leveres i formpresset eller kompakt utførelse.
Kompaktdøren har en kjerne av rørspon, har en vesentlig bedre lydreduksjon og er
tyngre enn en formpresset dør. Glassdører leveres standard med 4 mm herdet klart
glass. Kan også bestilles som skyvedør eller tofløyet dør.
Flere av våre dører leveres i to-fløyede varianter.
Se www.harmonie for hele sortimentet og flere detaljer
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Dørhåndtak
Her finner du et lite utvalg av våre mange tilgjengelige dørhåndtak til
bruk på inner- og ytterdører.
Velg mellom utførelse i matt krom, blank krom og børstet messing på de
fleste modeller.

Ytterdører

HOPPE QuickFit Plus
Matt Krom

Harmonie
Matt Krom

Se www.harmonie for hele sortimentet og flere detaljer
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Innerdører

GDS - Dorma DH722
Matt Krom

GDS - Dorma DH7292
Matt Krom

GDS - Dorma DH7291
Matt Krom

GDS - Dorma DH720
Matt Krom

Se www.harmonie for hele sortimentet og flere detaljer
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Vinduer
Mesterhus Tønsberg leverer til en hver tid vinduer som tilfredsstiller alle
tekniske foreskrifter. Vi har valgt leverandører på bakgrunn av våre høye
krav til kvalitet og håndtverksmessig utførelse

Toppsving eller sidesving
Med evnen til å svinges utover i 180 grader, er toppsving-vinduet enkelt å
holde rent. Toppsving vindu kan leveres som fler-ramsvindu. Sidehengslede vinduer er klassiske og elegante og leveres med utvendig stormkrok.
Barnesikring er standard og kan betjenes i karmen.

3-lags glass

Smart solskjerming

Bedre vinduer gir lavere energiforbruk
og sunnere inneklima. Energiforbruket i norske bygg må ned, og er på
god vei. Men vinduene står fortsatt
for det største energitapet i bygg og
boliger. Våre Passiv vinduer med
3-lags glass og U-verdi på 0,7 W/m2K,
er markedets best isolerte vindu.

God solskjerming skaper gode innemiljø. Med NorDan Screens får du
effektiv solskjerming uten sjenerende elementer på fasaden.
Nordan Screens er integrert i vinduene

Selvvaskende glass

Sprosser
Klipsesprossen er montert på utsiden av glasset for å få et utseende
med flere ruter. Den monteres med et smart klipssystem som enkelt
gjør det mulig å fjerne sprossen ved rengjøring av utvendig glass.
Klipsesprossen monteres litt utenfor glasset for å la vannet renne ned
uten å berøre baren.

Vinduer med nanocoating har mange fordeler - spesielt for vinduer
plassert på vanskelig tilgjengelige områder. Coatingen bryter ned
organisk materiale og reduserer vedheften for uorganisk støv og smuss.

Vi leverer til enhver tid kvalitetsvinduer fra Norske
leverandører som tilfredstiller Norske forhold.
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Takvinduer
Velux takvinduer er tilgjengelig i en mengde utførelser og med et bredt
utvalg av funksjoner: Takvinduer, vinduer for flate tak og lystunneller.
Gardiner og rulleskodder og en mengde produkter for fjernstyring

Standard- & tilvalgsmeny | 25

Kjøkken
Sigdal har produsert kjøkken og kjøkkeninnredning i mer enn 60 år.
Det gode håndverket, teknologien og designen har vært bærebjelke
for et av Norges mest velrennomerte kjøkkenmerker og finnes nå i
tusenvis av hjem. Men kjøkkenets funksjon utvikler seg kontinuerlig
og er i dag så mye mer enn kun plassen for å lage mat. Det må gi rom
for arbeid og småbarnsaktiviteter, omsorg og livskvalitet.

Herregård

Eksklusivt tradisjonskjøkken med
herskapelig preg. Klassiske speilfronter
med fylling og markerte profilspor som
gir dybdevirkning og skyggespill.

Scala

Nett og tidløs crossover-modell. Fronter
med enkel ramme og slett fylling, noe
som kombinerer vintage kjøkkendesign
med et moderne uttrykk.

Sand

Nett og møbleringsvennlig modell med
slette, renholdsvennlige fronter. Stilen
er lavmælt, nøktern og uprangende.
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Kjøkken
Drømmekjøkkenet Tønsberg er et kjøkkenstudio sentralt beliggende på
Kilen. Drømmekjøkkenet er et norsk varemerke, produsert i Sverige siden
1929. Et kjøkken fra Drømmekjøkkenet bygges etter dine ønsker og behov. Hos oss finnes det ekspertise på planlegging, materialer og optimale
funksjoner. Våre kjøkken er fleksible, men på visse punkter står vi fast:
vi firer aldri på kvaliteten og vi mener at detaljene skaper helheten.
Velkommen innom vårt kjøkkenstudio for inspirasjon og hverdagsglede!

Gastro, Hvit

Gastro er en kjøkkenfront med ramme,
speil og rett ytterkant. Gastro-frontene
finnes i 7 utvalgte farger og 1 i massivt
tre. En klassisk, profilert kjøkkenfront
for moderne kjøkken.

Bistro, Lindegrønn

Bistro er glatte kjøkkenfronter med
lett avrundet kant, radie 2 mm. Fineret på de finerte kjøkkenfrontene
i denne serien er liggende.

Gastro, Hvit

System 10 er et tilbehørskonsept som gir kjøkkenet
en møbelfølelse. Vi ville bygge kjøkkenet på en
arkitektonisk måte, der de ulike modulene løftes
fram og ”eier” sin egen form. På bildet ser du
System 10 med fronten Bistro i fargen varmgrå.
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Harmonie
garasjeporter
Harmonie garasjeporter er utviklet, tilpasset og godkjent
for kundens krav og sikkerhet. Hver port kvalitetsstemples og underskrives personlig av produsenten på nettopp
den porten. Vi tilpasser porten etter kundens ønsker, og
sikrer høy kvalitet i alle ledd.

For full oversikt over tilgjengelig sortiment, se www.harmonie.no
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RL Panel

RF Slett

RV Linje

se www.harmonie.no for flere utførelser

Portåpnere og tilleggsutstyr

Vindusrammer

Aperto

i rustfritt stål

Portåpner

Liftmaster
Portåpner

Liftmaster

Låser/
låssystemer
Belysning

Trådløs portåpner

LED-lyslister

Liftmaster
Håndsender

For full oversikt over tilgjengelig sortiment, se www.harmonie.no
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Hörmann
garasjeporter
Hörmann-merket er i dag en ekte kvalitetsgaranti, nøyaktig
slik grunnleggeren av bedriften ønsket det. Familiebedriften
har mer enn 80 års erfaring innen produksjon av porter og
port-åpnere. og med mer enn 20 millioner solgte porter og
portåpnere, er bedriften blitt markedsleder i Europa.

Roll-matic

Rolleport og rulleport
for montering under
tak åpnes loddrett og
trenger nesten ingen
plass i garasjen.

For full oversikt over tilleggsutstyr og øvrig sortiment
se www.hoermann.no
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Leddporter

Berry-vippeport

Leddportene åpnes
loddrett og legges plassbesparende under taket

Stålportene leveres som standard
off-white, i 7 prisverdige farger, samt i
omtrent 200 farger i henhold til RAL

Garasjeportåpnere
Komfort og sikkerhet for ditt hjem! Hvem liker vel å komme seg ut av bilen i vind og vær
eller midt på natten bare for å åpne garasjen. Med en Hörmann garasjeportåpner har du
alltid ”fri tilgang”, fordi du åpner garasjeporten og inngangsporten fra bilen – raskt, komfortabelt og trygt via håndsenderen.

Det er ditt valg!
Tilpass din garasjeport i henhold til dine ønsker
Du har valget mellom 4 overflater, som du kan matche til fargen og utseende til ditt hus. Her kan du
velge mellom 15 utvalgte farger til samme pris, ca 200 farger iht. RAL og 3 Decograin-dekorer.

Decograin

Decograin-overflatene gir din port et
naturtro, markant treutseende eller en
antrasittfarget metallisk eleganse.

Woodgrain

Prisgunstig, robust Woodgrain overflaten
i trestruktur med naturtro pregning, som
er lett å utbedre ved småskader.

For full oversikt over tilleggsutstyr og øvrig sortiment
se www.hoermann.no
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Trapper
Trappen er kanskje det viktigste møbelet i din bolig, et
møbel som er godt synlig, og som du skal ha glede av i mange
år. Vi i Trapperingen vil være den beste til å levere den trappe-løsningen som passer perfekt akkurat hjemme hos deg.
Her får du en smakebit på det store sortimentet vi kan tilby.

Boligens viktigste møbel...
Trapperingen leverer trapper og trappeløsninger av beste design- og handverks-messige
kvalitet. Vi mener at trappen er boligens viktigste møbel, som skal kle huset og gi interiøret
særpreg. Derfor har vi et bredt utvalg av modeller, materialer og utførelser. Vi lar oss også
gjerne utfordre på spesialtilpassede løsninger.

Chili Basis

Se tilgjengelig sortiment hos
www.trapperingen.no
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Se tilgjengelig sortiment hos
www.trapperingen.no
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Blikk og takrenner
Tønsberg Blikk og Montasje AS er en mesterbedrift, og med sine
fagutdannede medarbeidere legges det stor vekt på kvalitet til avtalt
tid. Bedriften utfører alt innen blikkenslagerarbeid, taktekking,
radonsperre, ventilasjon og sveis, fra små eneboliger til store
forretningsbygg.

Detaljene har alt å si...

Takrenner, pipehatter, taksikring og blikkarbeider behøver ikke være kjedelig! Vi kan
levere i alle tenkelige farger og utførelser!

Se mer på www.tbmas.no
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Rekkverk

Glassrekkverk

Rekkverk fra Suntec er tilgjengelig
i mange forskjellige utførelser.
Rekkverkene produseres i forsterket glass og syrefast stål og kan
tilpasses etter kundens ønsker.

Trerekkverk, Nostalgi

En gammel, trofast klassiker
og et velkjent innslag på flere
av våre husmodeller
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Ventilasjon
Ventilasjonsaggregat med høyeffektiv roterende varmegjenvinner og
lavenergivifter. Aggregatet har lav byggehøyde og er egnet for himlingsmontasje. Den kompakte designen gjør aggregatet lettplassert. Kan
plasseres under himling, på loft, på vegg eller liggende på rygg. Det gir et
svært godt inneklima, reduseraer varmekostnader og sparer byggekostnader. Aggregatet benyttes sammen med styrepanel (CI 60 eller CI 600) som
finnes i både hvit og svart.

Flexit Ventilasjonsaggregat

Ventilasjonsaggregater for leiligheter, småhus,
eneboliger og mindre næringsbygg. Utstyrt med
høyeffektiv roterende varmegjenvinner og lavenergivifter. Utviklet for nordiske forhold.

Flexit CI600

Styrepanelene CI 60 og CI 600 passer til
Flexit boligaggregater. Aggregatene kan
styres automatisk eller reguleres direkte
via styrepanelene.

Flexit Sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt samtidig som
det farlige finstøvet blåses ut av boligen.
• Svært stillegående •Enkel tømming
• Trådløs kommunikasjon
• Motor avgir ikke støv til rommet der den er plassert

Se www.flexit.no for mer utfyllende informasjon om
aktuelt sortiment.
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Isolasjon
Det er ikke bare den høye isolasjonsevnen som gjør at GLAVA® har
markedets beste isolasjonsprodukter. Ved å være der det bygges, og
ved å høre på de som faktisk bygger, lager GLAVA® produkter med
suverene egenskaper. Med lav vekt, stor komprimering, god logistikk
og enkel håndtering er GLAVA® isolasjon kjent som håndverkerens
favorittisolasjon.

Isolasjon for Norske forhold

For optimal beskyttelse mot den
Norske vinterkulda isoleres alle våre
hus med Glava - 200mm i vegger og
350mm i tak.
Se mer på www.glava.no
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Peisovner
Det finnes ikke noe koseligere enn en varmende peisovn. Det vet alle vi
som bor der det finnes høst, vinter og vår. Det er også en klok og moderne
løsning som tar godt vare på både dine og naturens ressurser

Contura 710

Contura 750

Rais Visio 3

Se tilgjengelig sortiment hos www.vestfoldpeis.no
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Contura 780

Contura i6

Celcius+
Celsius+ er en kombinert pipe og peis som avgir varme også lenge etter at du har
sluttet å fyre. Med ett ilegg om morgenen og et par ilegg i løpet av kvelden sørger
Celsius+ for jevn og behagelig varme hele døgnet igjennom.

Jevn varme med
minimal fyring...

Les mer om Celsius+ på www.icopal.no
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Rør & sanitær
De viktige detaljene til badet | Terjesen er totalleverandør
av alle typer rørleggertjenester til privat- og proffmarkedet,
og har egen butikk på Teie med et rikt utvalg av spennende
baderomsløsninger for enhver smak.

Picto rett dusjhjørne

Primeo buet dusjkabinett

Alterna Dreamday Ovalt Badekar 160×75 cm

Milano, hvitt badekar 160×70 cm

Se mer på www.terjesen.no
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Porsgrund Showerama 8-5 Standard

Space ett-greps kjøkkenkran
med uttak for oppvaskmaskin

Damixa plus dusj garnityr

Akita takdusjpakke - 200 mm med
termostat og hånddusj

Rowan høy kjøkkenkran
med avstengning

Extro servantkran, høy

Damixa Mini Lux dusjkran

Space ett-greps servantkran

Rimless

Laufen Pro vegghengt ”Rimless” toalett

Laufen pro bidet

Villeroy & Boch O.Novo vegghengt toalett

OSO Saga 200
Pro N WC m/S-lås skjult hvit f/liming

Stort utvalg i baderomsmøbler
Vi har et rikholdig utvalg av baderomsmøbler i en mengde forskjellige
størrelser, farger og stiler.

Se mer på www.terjesen.no
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Alterna Minimaster 45

Kilen underskap m/skuffer. 151 cm

Purus Sluk

Malin underskap m/skuffer. 100 cm

Purus Square

Se mer på www.terjesen.no
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Rowan møbelsett 60cm sort eik

Rowan møbelsett, grå ask

Rowan underskap m/skuffer. 120 cm

Rowan møbelsett 80cm

Besøk vårt showroom på Nøtterøy
og la oss hjelpe deg å sette sammen
ditt drømmebad!

Se mer på www.terjesen.no
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Elektrisk

Hva betyr symbolene?
Stikkontakt - dobbel m/jord
Stikkontakt - enkel m/jord
Bryter - 1-pol
Bryter, 2-pol
Lysregulator
Termostat for varmekabel
Lampepunkt
LED downlight
Varmekabel
Røykdetektor

Se www.petinstallasjon.no for detaljer
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Maling & tapet

Fargen bestemmer du selv
Wagner & Co er hovedleverandør av malertjenester for
Mesterhus Tønsberg. Velg de fargene og kvalitetene du
selv ønsker og forhør deg gjerne med oss underveis,
så hjelper vi deg å finne den beste løsningen!

Se www.wagner.no for mer info
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Hvitevarer
Electrolux Basis består av tre hvitevarer med standardmål. Stor InfiSpace stekeovn med 74 liter ovnsvolum, induksjonstopp med touch og
helintegrert oppvaskmaskin. Pakken tar seg godt ut i ethvert kjøkken.
Electrolux Basispakken kan kompletteres med andre innbyggingsprodukter fra Electrolux og gir deg en enhetlig design uansett hvilken
produktkombinasjon du velger. Electrolux innbyggingsprodukter gir
ditt kjøkken stil og inspirasjon.

Electrolux EKB200X

Stor, fleksibel ovn med ”alle”
ovnsfunksjoner inklusive ekte
varmluft, pizza og gratinering.

Electrolux EN3453MOX

Electrolux TwinTech® FrostFree-teknologi med FreeStore® garanterer optimal
fuktighet i kjøleskapet. Mat beholder
friskheten og konsistensen lengre, takket
være luftkjølingssystemet i kjøleskapet
og den frostfrie fryseren.
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Electrolux HOI620S

Induksjonstopp (60 cm) med 4 soner 2 med Booster. Brukervennlig Touchbetjening og svært enkel å holde ren.

Electrolux ESL5201LO

Helintegrert oppvaskmaskin med kapasitet på
13 kuverter. Justerbare kurver og tallerkenholdere for fleksibel stabling av oppvasken.

Lading
Veggmonterte ladestasjoner er det beste valget for å lade elbilen hjemme. Samme ladestasjoner kan brukes i borettslag,
bedrifter eller næringsbygg og kan suppleres med Saltosøyler
eller RFID-lesere etter behov. Som regel benyttes ladestasjoner med type2-uttak i omgivelser der type bil kan variere.
Type2-uttak er den mest fleksible løsningen, men husk at
man da trenger en ladekabel som passer bilen.

Saltoboks - flexible og effektive ladeløsninger
Saltoboks er universellt utformet , har ingen skarpe kanter og passer like godt inn ved et moderne inngangsparti, som i en røff garasje. Alle deler
er konstruert, produsert og testet for å tåle nordisk klima, med lave temperaturer, vann, snø og is. Ladestasjonen er modulært oppbygget så deler
kan skiftes ut ved evt. service. Ladestasjonen er forberedt for sammenkobling til ladeanlegg med to eller flere stasjoner.

Se www.salto.no for flere løsninger

§

Lading av elbil
Hvordan gjør vi det
og hva er tillatt?

Det er lov å lade bilen med vanlig stikkontakt i garasjen så fremt denne har en dedikert kurs med 10
amp sikring samt jordfeilbryter type B inne i sikringskapet ditt.
Det er derimot ikke tillatt å lade el-bilen din med 16
amp kurs på vanlig stikkontakt i garasjen. Har du en
16 amp kurs der fra før så er det IKKE å anbelfale å
lade elbilen med denne. Dette pga faren for varmegang og branntilløp. En slik kurs er tenkt til bruk av
f.eks. høytrykkspyler og andre kraftige maskiner over
kortere perioder. Du kan imidlertid uten problem
lade på 16 eller 32 amp kurs i garasjen dersom du installerer en godkjent ladeboks i garasjen og en klasse

2 jordfeilbryter i sikringskapet. Dette kan f.eks. være
det vi kaller en Salto-boks som innstalleres av vår
elektriker. Ved ønske om 32 amp. skal det i tillegg
søke E-verket om tillatelse. Disse vil måle kapasiteten i området og gi deg en evnt. godkjenning . Dette
har til nå ikke vært et stort problem. Da vil du få en
godkjent el-bil lader med kortere ladetid.
Men for de fleste holder det med 10 amp. sikring til
lading over natten.
Tips: Det går an å velge 10 amp sikring og vanlig
stikkontakt samtidig som vi kan legge ut en kraftigere kabel til fremtidig 16/32 amp kurs. Da har du i
alle fall kabelen klar.
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Leverandører

Tønsberg Blikk og montasje
– Blikk og takrenner –

– Ventilasjon –

Flexit

FagFlis

Adrian

Ivar Rasmussen

Charlotte Kristensen

– Fliser –

Tlf: 48 23 77 99,
E-post: adrian@tbmas.no

Tlf: 93 23 02 12
E-post: ivar.rasmussen@flexit.no

Tlf: 94 17 28 81
E-post: charlotte.kristensen@monter.no

Gulli Trevarefabrikk

Gulli Trevarefabrikk

Gulli Trevarefabrikk

Jon Ivar Grødem

Helge Grødem

Jostein Grødem

– Garasjeporter –

Tlf: 913 32 444
E-post: jon-ivar@gulli.no

PET installasjon
– El-installasjoner –

Tor-Sverre Jensen

Tlf: 909 32 611
E-post: tor-sverre@petinstallasjon.no
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– Trapper –

– Kjøkken –

Tlf: 33 00 32 80
E-post: helge@gulli.no

Tlf: 928 35 247
E-post: jostein@gulli.no

Terjesen AS

Wagner & Co AS

– Rør og sanitær –

Kaj Boldt

Tlf: 33 34 55 50
E-post: kaj@terjesen.no

– Malerfirma –

Roy

Tlf: 95 22 85 45
E-post:post@wagner.no

Leverandører

Suntec

Velux

– Glassrekkverk –

– Takvinduer –

Bjarne Sundsdal

Tore Lyngås

Monier

– Takstein –

Jørgen Løvset

Tlf: 91 85 32 38
E-post: bjarne@suntec.no

Tlf: 97 63 85 40
E-post: tore.lyngas@velux.no

Harmonie

Weber Norge
– Fasadeplater –

– Kledning og listverk –

Berit Kasin Mathisen

Camilla Sandem Dhelie

Jan Henrik Brudal

– Dører / Garasjeporter –

Tlf: 66 79 97 00 / 91 66 32 23
E-post: jorgen.lovset@monier.com

Hasås

Tlf: 99 10 48 00
E-post: berit@harmonie.no

Tlf: 90 06 97 94
camilla.sandem.dhelie@weber-norge.no

Vestfold Peis & Pipe AS

Drømmekjøkkenet
– Kjøkken –

– Hovedleverandør –

Øyvind Syversen

Cecilie Reiersen

www.byggtorget.no

– Peisovner –

Tlf: 950 12 222
E-post: pes@vestfoldpeis.no

Tlf: 33 32 55 00
E-post: cecilie@cr-interior.no

Tlf: 93 07 90 82
E-post: jan.henrik@hasas.no

Byggtorget
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Våre byggmestere

– HWA –

– RASMUSSEN & SKJELBRED –

Rune | 91392132 | rune@hwa.no
Harald | 90960920 | harald@hwa.no
Aleksander | 90961750

Sverre | 90996432 | sverre@r-s.no
Kai | 90996442 | kai@r-s.no

– DE LANGE & SØRENSEN –

– CHRISTENSEN & MATHISEN –

Fredrik | 90969411 | fredrik@byggdelange.no
Bernt Ivar | 97520512 | bernt@byggdelange.no
Per | 91368307 | per@byggdelange.no
Karl Henry | 91368306 | karl@byggdelange.no

Bjørn | 90947787 | bjorn@cogm.no
Micael | 91620167 | micke@cogm.no
Trine Lise | 97980953 | trine-lise@cogm.no

– OLE A. LANGEDRAG –

– MESTER EIENDOM TØNSBERG –

Ole Anton | 97681375 | oal@olelangedrag.no
Ole Christian | 90974593 | ocl@olelangedrag.no
Øyvind K | 91368296 | kirkevold@olelangedrag.no

Geir Erik Allum | 48228715 | geir@mesterhus-tbg.no

Løkkåsveien 24 – 3138 Skallestad
org.nr. 967030783

Furukollen 27 – 3124 Tønsberg
org. nr. 989261711

Ramnesveien 517 – 3175 Ramnes
org. nr. 916156235
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Lillevarskogen 4 – 3160 Stokke
org.nr. 946434086

Hovlandveien 6 – 3140 Borgheim
org.nr. 959695555

Kilengaten 31 – 3117 Tønsberg
org.nr. 974538229

BYGGtorget består i dag av 101 butikker fordelt over hele landet. Dette gjør oss til
en betydelig aktør i det norske byggevaremarkedet.
For deg som kunde betyr dette gunstige innkjøp og gode tilbud på alt av
byggevarer. Alle våre butikker lagerfører og leverer varer og tjenester fra de mest
anerkjente produsenter og importører. Dersom du går med planer om hus eller
hyttebygging, vurderer å pusse opp eller trenger en pakke spiker, kan det lønne seg
å søke råd og pris hos oss.
Byggtorget eies av Mestergruppen. Mestergruppens kjerneverdier er at vi skal være
pålitelige, effektive og innovative. I Mestergruppen holder vi det vi lover, og vi
lover ikke mer enn vi kan holde.

www.byggtorget.no
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Mesterhus Tønsberg AS | Tlf: 33 00 35 10
Kilengaten 31, 3117 Tønsberg
Gro Dokken, 95 72 88 10, gro@mesterhus-tbg.no
Leif Erik Østhagen, 93 02 10 69, leif-erik@mesterhus-tbg.no
Karin Merete Veråsdal, 97 53 26 18, karin@mesterhus-tbg.no
Tom Haugen, 90 69 28 88, tom@mesterhus-tbg.no

Kern Design, Stavern
41 21 80 80 | post@kern.no
www.kern.no

