
S T A N D A R D  /  T I L V A L G  

06.2021



Standard- & tilvalgsmeny | 2



4. Kledning  |  6. Fasadesystemer med murpuss  |  8. Gulv  |  10. Fliser  |  16. Takstein  |  18. Listverk  |  20. Innvendig panel  |  22. Ytterdører  |  24. Innerdører  
26. Dørhåndtak  |  28. Vinduer  |  32. Kjøkken  |  34. Garasjeporter  |  38. Trapper  |  40. Rekkverk  |  42. Rør og sanitær  |  46. Ventilasjon   

  47. Isolasjon  |  48. Blikk og takrenner  |  49. Peisovner  |  50. Hvitevarer  |  51. Elektrisk  |  53. Maling og tapet  |  54. Leverandører

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.
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Se hasas.no for flere kledninger og mer informasjon

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 
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Se hasas.no for flere kledninger og mer informasjon

Velg blant alle Jotuns vakre farger

19x148 Dobbeltfals
Dekkende grunning og mellomstrøk 

Color Expert malt hvit S-0502Y

19x173 Vestlandskledning
Dekkende grunning og mellomstrøk 

Color Expert malt hvit S-0502Y

19x148 Dobbeltfals rett m/5 
mm spalte

Visir og Trebitt 9061 Jernvitrol

19x148 K90 Malmfuru Dob-
beltfals rett 5 mm/ spalte

Jernvitrol 3% 

21x70 Barokk raftekledning
Dekkende grunning og mellomstrøk 

Color Expert malt hvit S-0502Y

19x148 Buerkledning
Dekkende grunning og mellomstrøk 

Color Expert malt hvit S-0502Y

19x148 K90 Malmfuru  
Dobbeltfals
Jernvitrol 9061

21x195 Dronningpanel, ru
Visir og Trebitt 9075 Røykgrå

21x145 Sveitserkledning, ru
Dekkende grunning og mellomstrøk 

Color Expert malt hvit S-0502Y

21x120 Rustikk, ru
Dekkende grunning og mellomstrøk 

Color Expert malt hvit S-0502Y

19x148 Dobbeltfals m/staff
Dekkende grunning hvit S-0502Y

19x148 Dobbeltfals m/spor
Visir og Trebitt 9075 Røykgrå
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Fasadesystemer med murpuss
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.

Når du velger et av Webers Fasadesystemer, får du et bærekraftig arkitektonisk og økonomisk velover- 
veid bygg. Den vakre pussede overflaten er tidløs, og med Weber Fasadesystemer får du samtidig en 

brukervennlig løsning som krever lite vedlikehold.

Mur, tre, eller begge deler?

– Se www.glava.no for mer info om våre produkter –
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!

– Se www.glava.no for mer info om våre produkter –
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Gulv

–  Se www.byggtorget.no for hele vårt gulvsortiment  –

Eik Andante
Castle plank, Live Pure 

lakk med fas, børstet

Eik India Grey
Castle Plank, Live pure lakk, 
pigmentert med fas, børstet

Eik Casak
Plank, Live Matt 

lakk med fas

Eik Warm Cotton
Castle Plank, Live Pure lakk, 
pigmentert med fas, børstet
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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. 

Parkett eller Laminat?

–  Se www.byggtorget.no for hele vårt gulvsortiment  –

Eik Grey Harmony
Castle Plank, Live Pure lakk, 

beiset, med fas, børstet

Eik Horizon Plank
Plank, Live Pure lakk, pigmentert 

med fas, børstet

Eik Prosjekt Hvit
3-stav, Live Matt lakk, 

pigmentert

Eik Pop Hvit
Live Matt lakk,  

pigmentert med fas
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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.

Fliser til Entré
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Minos Ash
30X30/30X60

Minos Night
30X30/30X60

Minos Moss
30X30/30X60

Minos Day
30X30/30X600

Minos Vulcanic
30X30/30X60
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Kunder står fritt til å velge eller designe sitt eget bad eller 

rom med Mesterhus Tønsberg sitt flissortiment hos Fagflis.  

Der vil du finne mange forskjellige flis-typer i varierende 

størrelser, farger og finish.

Fliser til våtrom
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Glade Branco
30X30/30X60/60X60

Glade Cinza
30X30/30X60/60X60

Glade Antracite
60X60
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Modena Fliser er en av Skandinavias ledende leverandører 

av keramiske fliser, både til private og offentlige bygg. Siden 

1986 har vi levert fliser til det norske markedet, fra noen av 

verdens mest renommerte produsenter.

Fliser

Kom innom til oss så hjelper vi deg med å lage ditt drømmebad
Se hele vårt utvalg i butikk.

Du står fritt til å velge flis med flissortiment  fra oss

Fliser inspirert av naturen
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Eneboligstandard

Modena pro matrix

En utrolig flott miks av ulike materialer; 
marmor, betong og stein er essensen 

i denne fantastiske serien. Fås i 4 
tidsriktige og behagelige farger. 

Prosjektstandard

Modena pro Carnaby

Småformat betongfliser. Slett, matt 
overflate. For gulv med normal slitasje i 
private hjem som kjeller, vaskerom, stue.

Modena pro Mineral

Småformat steinfliser for gulv og vegg. 
Slett, matt overflate, for gulv med normal 

slitasje i private hjem som kjeller, 
vaskerom, stue

Modena pro Beton

Betongfliser med jevnt fargespill. Slett, 
matt overflate. For fleste flater, til 

og med gulv med større slitasje som 
inngangspartier, restauranter, mm

Light grey

Grey

Grey

Grey

Beige

Dark grey

Brown

Grey

Dark grey

Antracite

Dark grey

Black

Antracite

Beige



Standard- & tilvalgsmeny | 16

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.

Takstein

Zanda takstein fra BMI Norge er et høykvalitets produkt med lang 
levetid og et tidløst og vakkert design. Zanda takstein er tilgjengelig 
i et bredt utvalg farger og kvaliteter. Snøfangere ogstigtrinn leveres i 
farger tilpasset takstein.

Zanda takstein
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–  Se www.bmigroup.no for hele sortimentet  –

KDN
Glassert, kullsvart

Zanda Protector
Svart

Zanda Arktis
Svart

Zanda Protector
Grå

Zanda Arktis
Rød

Nova Naturell
Rød

Hollander glassert matt
svart

Nova Glassert
Svart

Zanda Elegant
Svart

Zanda Evo
Grå

Zanda Evo
Svart

Turmalin Engobert
Grå

Zanda Minster
Lys grå

Zanda Minster
Mørk grå

Zanda Minster
Mørk skifer
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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.

Listverk

Karmlister

Art.nr: 1200044012058 
NOBB nr: 51947034

Furu 12x058x4400 karm rund  
NCS S0502Y

Art.nr: 1200044012069 
NOBB nr: 51947045

Furu 12x069x4400 karm rund  
NCS S0502Y

Art.nr: 12037440471 
NOBB nr: 51947696

Furu 15x070x4400 kombi cw471  
Antikk S0502Y

Glattkant
Glattkant har 4 skarpe kanter 

(90°). Leveres i ulike dimensjoner, 
treslag og overflatebehandlinger.

Art.nr: 12032440116 
NOBB nr: 51947117

Furu 15x070x4400 karm cw116 prof 
S0502Y

Art.nr: 12032440114 
NOBB nr: 51947193

Furu 21x095x4400 karm cw114 antikk 
S0502Y

Art.nr: 12032440113 
NOBB nr: 51947174

Furu 15x095x4400 karm cw113  
NCS S0502Y

Art.nr: 12032440105 
NOBB nr: 51947238

Furu 21x120x4400 karm cw105  
NCS S0502Y

Art.nr: 1200944012056 
NOBB nr: 51947817

Furu 12x056x4400 glattkant  
NCS S0502Y

Art.nr: 1200944015069 
NOBB nr: 51947885

Furu 15x069x4400 glattkant  
NCS S0502Y

Art.nr: 12032440133 
NOBB nr: 51947121

Furu 15x070x4400 karm cw133  
Antikk S0502Y

Art.nr: 22682 
NOBB nr: 40986929

Furu 15x070 karm prof oslo  
NCS S0502Y
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Taklister

Fotlister

Utforing
Ferdig malte lister leveres i farge hvit, NCS S 0502-Y som standard. For 
andre farger ta kontakt med Mesterhus Tønsberg, eller din byggmester. 

Se hele oversikten over tilgjengelig listverk på www.hasas.no

Art.nr: 1201244021045 
NOBB nr: 51948222

Furu 21x045x4400 tak esk  
NCS S0502Y

Art.nr: 1200544012058 
NOBB nr: 51947382

Furu 12x058x4400 gulv rund  
NCS S0502Y

Art.nr: 1202444008033 
NOBB nr: 51948101

Furu 08x033x4400 feielist  
NCS S0502Y

Art.nr: 12035440250 
NOBB nr: 51947560

Furu 21x095x4400 gulv cw250 antikk 
S0502Y

Art.nr: 21682 
NOBB nr: 30803787

Furu 15x070 gulv prof oslo  
NCS S0502Y

Art.nr: 1200744015045 
NOBB nr: 51947416

Furu 15x045x4400 gulv ideal rund nese 
S0502Y

Art.nr: 1200824018250 
NOBB nr: 51935478

Furu 18x250x2400 utforing  
NCS S0502Y

Art.nr: 1200544012069 
NOBB nr: 51947401

Furu 12x069x4400 gulv rund  
NCS S0502Y

Art.nr: 21452 
NOBB nr: 45187777

Furu 21x095 gulvlist prof  
NCS S0502Y

Art.nr: 12035440233 
NOBB nr: 51947484

Furu 15x070x4400 gulv cw233 prof 
S0502Y

Art.nr: 12036440340 
NOBB nr: 52596615

Furu 20x068x4400 tak cw340 prof 
S0502Y

Art.nr: 12036440364 
NOBB nr: 51948294

Furu 15x065x4400 tak cw364  
NCS S0502Y

Art.nr: 12036440344 
NOBB nr: 51948396

Furu 21x095x4400 tak cw344 antikk  
S0502Y

Art.nr: 23256 
NOBB nr: 46060397

Furu 15x045x4400 tak hulkil  
NCS S0502Y

Art.nr: 23266 
NOBB nr: 46060401

Furu 21x058x4400 tak hulkil  
NCS S0502Y

Art.nr: 1201344020069 
NOBB nr: 51948472

Furu 20x069x4400 hulkil  
NCS S0502Y
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Vi har et konsept for innvendig panel som heter Stjernepanel. Der har 

vi delt panelen inn i 4 ulike stiler. Dette er for at det skal være lettere for 

kunde å velge. 

Innvendig panel
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55029656 Pernillepanel 
kvistfri malt hvit

53518095 Faspanel 
malt hvit

56659400 Glattpanel 
malt grå S2502-Y

50924943 Sprekkpanel 
saltgrå

55398560 Glattpanel 
manlav børstet

57202914 Sprekkpanel 
pusset steingrå

50927603 Glattpanel 
shabby

50927713 Glattpanel 
kvistfri malt hvit

53291715 Pernillepanel 
hvit lasyr

53517444 15x118 _glattpanel 
struktur sort laSur

53543212 13x120 
sprekkpanel saltgrå 

børstet

56722922 13x120 
Sprekkpanel shabby 

børstet
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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.

Ytterdører

Hardanger

Langeby

Helle

Melsomvik

Katrine

Møre Oslo

Alle ytterdører leveres  
i 5 standardfarger.
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Sara SofieSara (Tett) Ula

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

Innerdører

Harald 
Tett

Ask
Tett

Ask

Line
Helt glass m/sidefelt

Odin
To-fløy

Harald 
m/sidefløy

Harald 
To-fløy
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Odin
Tett

Odin
Tett

Slett
Lett

Tor
Lett

Line
Helt glass sidefelt

Line
Tett

Line
Helt glass

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

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

Dørhåndtak

Se www.harmonie.no for hele sortimentet og flere detaljer

Ytterdører
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Innerdører

Se www.harmonie.no for hele sortimentet og flere detaljer
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VALG AV PROFIL

Det kan være store forskjeller i små detaljer. 
På innsiden av vinduene kan du velge mellom 
moderne eller klassisk profil, slik at uttrykket 
passer ditt interiør aller best.

FARGEVALG 

Vi maler gjerne vinduene dine i en 
av 14 standardfarger i stedet for 
hvitt. Du kan også ha ulik farge på 
innside og utside når du velger vin-
duer med aluminiumsbekledning.

ALUMINIUMSBEKLEDNING

Tre er et flott materiale å lage vinduer i. Det gir et 
varmt og godt uttrykk innendørs, samtidig som det er 
en pålitelig barriere mot påvirkning fra vær og vind.
For ekstra beskyttelse kan du velge aluminiums-
bekledning. Da får du en tilnærmet vedlikeholdsfri 
overflate på utsiden, som aldri trenger å verken puss-
es eller males.

Mer informasjon finner du på www.nordan.no

VINDUER
NorDan hovedleverandøren av vinduer til Mesterhus. Den tradisjonsrike vindusprodusenten 
byr på utallige muligheter for tilpasninger og tilvalg til dine nye vinduer. Markedets beste 
garantier mot sopp og råte får du med på kjøpet!

SCREENS 

De fleste av oss ønsker så store vindusflater som mulig. Dagslys er ensbetydende med et behagelig 
innendørsmiljø, men når solen står på for fullt kan den være veldig forstyrrende. NorDan Screens er smart 
solskjerming som er integrert med vinduet. Du slipper kostnadene ved ettermontering, og får solskjerming 
som blir en naturlig del av husets fasade.

SMARTDØR
 
Velger du ytterdør med ID Lock fra NorDan har du inngangen 
til ditt nye smarthjem. Velger du i tillegg skybell levert av 
Rackit har du tale og videofunksjon integrert i ringeklokken. 
Du får da full oversikt over boligen og de som kommer besøk, 
selv når du ikke er hjemme. Alt styres via en og samme app. 

SMARTE TILVALG 
Hos NorDan kan du bestille produkter klargjort for Smarthus. I samarbeid med Rackit kan du få 
NorDan vinduer med integrert FG Godkjent skallsikring og elektronisk dørlås. Sammen med 
NorDan Screens og energistyring blir hjemmet ditt både smart og sikkert. 

Mer informasjon finner du på www.nordan.noMer informasjon finner du på www.nordan.no
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SCREENS 

De fleste av oss ønsker så store vindusflater som mulig. Dagslys er ensbetydende med et behagelig 
innendørsmiljø, men når solen står på for fullt kan den være veldig forstyrrende. NorDan Screens er smart 
solskjerming som er integrert med vinduet. Du slipper kostnadene ved ettermontering, og får solskjerming 
som blir en naturlig del av husets fasade.

SMARTDØR
 
Velger du ytterdør med ID Lock fra NorDan har du inngangen 
til ditt nye smarthjem. Velger du i tillegg skybell levert av 
Rackit har du tale og videofunksjon integrert i ringeklokken. 
Du får da full oversikt over boligen og de som kommer besøk, 
selv når du ikke er hjemme. Alt styres via en og samme app. 

SMARTE TILVALG 
Hos NorDan kan du bestille produkter klargjort for Smarthus. I samarbeid med Rackit kan du få 
NorDan vinduer med integrert FG Godkjent skallsikring og elektronisk dørlås. Sammen med 
NorDan Screens og energistyring blir hjemmet ditt både smart og sikkert. 

Mer informasjon finner du på www.nordan.noMer informasjon finner du på www.nordan.no
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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

Takvinduer
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VELUX STUDIO 3 i 1

Se www.velux.no for hele sortimentet og flere detaljer
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Herregård
Eksklusivt tradisjonskjøkken med herskapelig preg. 

Klassiske speilfronter med fylling og markerte 
profilspor som gir dybdevirkning og skyggespill. 

Sand
Nett og møbleringsvennlig modell med 
slette, renholdsvennlige fronter. Stilen 
er lavmælt, nøktern og uprangende.

Sigdal har produsert kjøkken og kjøkkeninnredning i mer enn 70 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.

Sigdal kjøkken

Amfi Lakriz
Amfi Eik i fargen Lakriz. En ultra-urban kjøkkenmodell med 

hint av dampende after-midnight i New York eller Paris.
Et funn for deg som har en boligdrøm med storbypuls.
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Harmonie  
garasjeporter
Harmonie garasjeporter er utviklet, tilpasset og godkjent 

for kundens krav og sikkerhet. Hver port kvalitetsstem-

ples og underskrives personlig av produsenten på nettopp 

den porten. Vi tilpasser porten etter kundens ønsker, og 

sikrer høy kvalitet i alle ledd.

Dekoroverflater

RC Speil

RT Topplinje

RF Slett

RV Linje

RL Panel

Deep Matt
RAL 7016

Deep Matt
RAL 9005
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Portåpnere og tilleggsutstyr

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

SomWeb

Portåpner
4-kanals fjernkontroll

Innvendig trykknapp

Kodetastatur

Portåpner
Harmonie

Fjernkontrollholder

Vindusramme
Kvadratisk

Vindusramme
RektangulærtVindusramme

Rundt

Vindusramme
Rektangulært, lang
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For full oversikt over tilleggsutstyr og øvrig  sortiment  
se www.hoermann.no

Roll-matic
Rolleport og rulleport 
for montering under 
tak åpnes loddrett og 
trenger nesten ingen 

plass  i garasjen.

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

Leddporter
Leddportene åpnes 

loddrett og legges plassbe-
sparende under taket

Woodgrain
Prisgunstig, robust Woodgrain overflaten 
i trestruktur med naturtro pregning, som 

er lett å utbedre ved småskader.

Decograin
Decograin-overflatene gir din port et 

naturtro, markant treutseende eller en 
antrasittfarget metallisk eleganse.

Du har valget mellom 7 overflater, som du kan matche til fargen og utsende på ditt hus.  
Gå inn på nettsiden til Hörmann for å se mulighetene

Det er ditt valg!

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, komfor-
tabelt og trygt via håndsenderen.

Garasjeportåpnere
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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 trap-

pe-løsningen som passer perfekt akkurat hjemme hos deg. 

Her får du en smakebit på det store sortimentet vi kan tilby.

Trapper

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.

Boligens viktigste møbel...

Se  tilgjengelig sortiment hos  
www.trapperingen.no

Salvi sort eik Chili hvit eik
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Se  tilgjengelig sortiment hos  
www.trapperingen.no



Standard- & tilvalgsmeny | 40

Rekkverk
Vestfold Bygg & Rekkverk AS er en totalleverandør av rekkverk, 

ståltrapper og produksjonstjenester. Vi leverer komplette løsninger til 

både det profesjonelle og det private markedet. Alle bilder som vises 

på våre sider; www.vbr.no er bilder fra våre prosjekter.  

Kontakt oss for mer informasjon.

Se mer på www.vbr.no
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Se mer på www.vbr.no
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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.

Rør & sanitær

Se mer på www.terjesen.no

Standard Imber Tilvalg Imber Sort

Interform badekar
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Se mer på www.terjesen.no

Azur med avstenging for oppvask (Stardard)                  

Azur A-Collection (Standard)         

Stadard A-Collection Basic 3                

Tilvalg Tapwell Eco184

Tilvalg Ergo Q                    

Tilvalg Silhouet sort matt

Tilvalg Tapwell Rin184 Berøringsfritt armatur 
Kjøkkenbatteri Silhouet

Tilvalg Damixa Fan (krom/sort) Berøringsfritt armatur 
Servantbatteri Silhouet  

Tilvalg Ergo Q

Kjøkken

Servant

Dusjsett
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Se mer på www.terjesen.no

Standard vask på bærejern     Vegghengt toalett, Subway - TilvalgGulvklosett, Laufen Pro N - Tilvalg

Vegghengt toalett, Onovo - Standard                                                  

Servantinnredning, Malin - Standard

Servantinnredning, Korsbakken Rowan  - Tilvalg Korsbakken Niza  - Tilvalg Korsbakken Paris  - Tilvalg

Korsbakken Big - Tilvalg Linn bad Ingrid  - Tilvalg

Gulvklosett, Gustavsberg - Standard                        Bad ekstra pluss, Tece lux (veggramme med luktavsug)              
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Se mer på www.terjesen.no

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

ditt drømmebad!

Alterna vaskerom

Bryter, sort

Bryter, krom

Bryter, standard hvit

Fm Mattson dobbel hagekran                   

Tile Insert (Slukrist for flis) Slukrenne Aqua Clean (Spyletoalett) 

Grohe Red (Kokende vann rett fra krana)
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Ventilasjon
Systemair er ledende leverandør av alle typer ventilasjonsteknisk utstyr 

på det norske markedet, med historie tilbake til 1923. Vi har lang erfaring, 

høy kompetanse og bransjens bredeste produktspekter innen ventila-

sjonsutstyr.

Våre produkter er robuste, enkle å velge, enkle å installere og enkle å 

bruke. Et overordnet fokus på godt innemiljø og energieffektive løsninger 

preger hele vår organisasjon og produktportefølje.

Systemair sentralstøvsuger
Behagelig rengjøring med stillegående  
sentralstøvsugersystem fra Systemair.

Med sentralstøvsuger føres det farlige finstøvet  
ut av huset via skjulte rør.

Ventiler og støvsugerkontakter
Hva passer av svarte eller hvite ventiler  

og støvsugerkontakter?
Systemair tilbyr komplett sortiment  

i begge fargene.

SAVE boligventilasjonsaggregat
Ventilasjonsaggregater fra Systemair, tilpasset 

norsk klima, med pent design for enkel  
integrasjon i moderne boliger.

Aggregatene tilfører boligen ren og frisk luft ved 
hjelp av stillegående og energieffektive vifter.

Den høyeffektive roterende varmegjenvinneren 
forvarmer tilluften med varme fra avtrekksluften, 

og sparer dermed mye energi til oppvarming. 

Betjening
Moderne og oversiktlig betjening via SAVE 

TOUCH eller SAVE CONNECT.
Forhåndsprogrammerte brukerinnstillinger for 
enkel og rask regulering, tilpasset dine behov. 

Se www.systemair.no for mer utfyllende informasjon om aktuelt sortiment.
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Isolasjon for Norske forhold
For optimal beskyttelse mot den 

Norske vinterkulda isoleres alle våre 
hus med Glava - 200mm i vegger og 

350mm i tak.

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.

Se mer på www.glava.no
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Detaljene har alt å si...
Takrenner, pipehatter, taksikring og blikk-
arbeider behøver ikke være kjedelig! Vi kan 
levere i alle tenkelige farger og utførelser!

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. 

Se mer på www.tbmas.no
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Se tilgjengelig sortiment hos www.vestfoldpeis.no

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

Vedhylle for 
montering under 

peisinnsats

Heta 7D peiovn Heta 800 med sideglass Heta 8 med sideglass

Peisinnsats, Heta Scan-Line Prestige C
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Electrolux Basis består av tre hvitevarer med standardmål. Stor InfiS-

pace 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 innbyggingspro-

dukter fra Electrolux og gir deg en enhetlig design uansett hvilken 

produktkombinasjon du velger. Electrolux innbyggingsprodukter gir 

ditt kjøkken stil og inspirasjon.

Hvitevarer

Electrolux CKB300X
Stor, fleksibel ovn med ”alle” 
ovnsfunksjoner inklusive ekte 
varmluft, pizza og gratinering. 

Electrolux HOI620S
Induksjonstopp (60 cm) med 4 soner -

2 med Booster. Brukervennlig Touchbetje-
ning og svært enkel å holde ren.

Electrolux EEA17200L
Helintegrert oppvaskmaskin med kapasitet på 
13 kuverter. Justerbare kurver og tallerkenhol-

dere for fleksibel stabling av oppvasken. 

Electrolux LNT3LF18S
Integrert kombi kjøl/frys med ColdSense 

i kjøle del og Lowfrost i frysedel.
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Elektrisk

Se www.petinstallasjon.no for detaljer

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
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Veggmonterte ladestasjoner er det beste valget for å lade el-

bilen hjemme. Samme ladestasjoner kan brukes i borettslag, 

bedrifter eller næringsbygg og kan suppleres med Saltosøyler 

eller RFID-lesere etter behov. Som regel benyttes ladesta-

sjoner 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.

Lading

Se www.salto.no for flere løsninger

Det er lov å lade bilen med vanlig stikkontakt i ga-
rasjen så fremt denne har en dedikert kurs med  10 
amp sikring samt jordfeilbryter type B inne i sik-
ringskapet 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 varme-
gang 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 in-
stallerer 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 kapasite-
ten 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 krafti-
gere kabel til fremtidig 16/32 amp kurs. Da har du i 
alle fall kabelen klar.

Lading av elbil 
Hvordan gjør vi det 

og hva er tillatt?

§

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.

Saltoboks - flexible og effektive ladeløsninger
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Maling & tapet

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!

Fargen bestemmer du selv

Se www.wagner.no for mer info
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Harmonie 
– Dører / Garasjeporter – 

Berit Kasin Mathisen
Tlf: 99 10 48 00 

E-post: berit@harmonie.no

Hasås 
Utvendig kledning,  

innvendig panel og listverk

Jan Henrik Brudal
Tlf: 93 07 90 82 

E-post: jan.henrik@hasas.no

Weber Norge 
– Fasadesystemer – 

Mathias Tangen 
Tlf: +47 400 47 570 

mathias.tangen@weber-norge.no

Vestfold Peis & Pipe AS 
– Peisovner – 

Øyvind Syversen
Tlf: 950 12 222 

E-post: pes@vestfoldpeis.no

Nordan 
– Vinduer – 

Wenche Jacobsen
Tlf: 46 62 00 37 

E-post: wenche.jacobsen@nordan.no

Leverandører

Byggtorget 
–  Hovedleverandør  –  

www.byggtorget.no

Svane kjøkken 
–  kjøkken  –  

Cecilie Brakstad
Tlf: 40 44 16 48 

E-post: cb@svanetonsberg.no

Velux 
– Takvinduer – 

Tore Lyngås
Tlf: 97 63 85 40 

E-post: tore.lyngas@velux.no

Sigdal 
– Kjøkken – 

Jostein Grødem
Tlf: 928 35 247 

E-post: jostein@gulli.no

Zanda og Monier 
– Takstein – 

Dag Atle Eng
Tlf: 90 14 86 06 

E-post: dag.atle.engoe@bmigroup.com
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Tønsberg Blikk og montasje 
– Blikk og takrenner – 

Adrian
Tlf: 48 23 77 99,  

E-post: adrian@tbmas.no

PET installasjon 
– El-installasjoner – 

Tor-Sverre Jensen
Tlf: 909 32 611 

E-post: tor-sverre@petinstallasjon.no

Terjesen AS 
– Rør og sanitær – 

Kaj Boldt
Tlf: 33 34 55 50 

E-post: kaj@terjesen.no

Wagner & Co AS 
– Malerfirma – 

Roy
Tlf: 95 22 85 45 

E-post:post@wagner.no

Gulli Trevarefabrikk 
– Trapper – 

Helge Grødem
Tlf: 33 00 32 80 

E-post: helge@gulli.no

Gulli Trevarefabrikk 
– Kjøkken – 

Jostein Grødem
Tlf: 928 35 247 

E-post: jostein@gulli.no

Gulli Trevarefabrikk 
– Garasjeporter – 

Jon Ivar Grødem
Tlf: 913 32 444 

E-post: jon-ivar@gulli.no

Systemair 
– Ventilasjon – 

Anders Obermann
Tlf: 92 82 01 43 

E-post: anders.obermann@systemair.no

FagFlis
– Fliser –

Charlotte Kristensen
Tlf: 94 17 28 81 

E-post: charlotte.kristensen@monter.no

Leverandører
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Våre byggmestere

– HWA –
Løkkåsveien 24 – 3138  Skallestad 

org.nr. 967030783

Rune | 91392132 | rune@hwa.no 
Aleksander | 90961750 

– DE LANGE & SØRENSEN –
Furukollen 27 – 3124 Tønsberg 

org. nr. 989261711

Fredrik | 90969411 | fredrik@byggdelange.no 
Bernt Ivar | 97520512 | bernt@byggdelange.no 

– OLE A. LANGEDRAG –
Ramnesveien 517 – 3175 Ramnes 

org. nr. 916156235

Ole Anton | 97681375 | oal@olelangedrag.no 
Ole Christian | 90974593 | ocl@olelangedrag.no 

Øyvind K | 91368296 | kirkevold@olelangedrag.no

– RASMUSSEN & SKJELBRED –
Lillevarskogen 4 – 3160 Stokke 

org.nr. 946434086

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

– CHRISTENSEN & MATHISEN –
Hovlandveien 6 – 3140 Borgheim 

org.nr. 959695555

Bjørn | 90947787 | bjorn@cogm.no 
Micael | 91620167 | micke@cogm.no 

– MESTER EIENDOM TØNSBERG –
Kilengaten 31 – 3117 Tønsberg 

org.nr. 974538229

Geir Erik Allum | 48228715 | geir@mesterhus-tbg.no
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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.
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Mesterhus Tønsberg AS | Tlf: 33 00 35 10

Kilengaten 31, 3117 Tønsberg

Trine-Lise Varpe, 97 98 09 53, trine-lise@mesterhus-tbg.no 

Gro Dokken, 95 72 88 10, gro@mesterhus-tbg.no

Leif Erik Østhagen, 93 02 10 69, leif-erik@mesterhus-tbg.no

Tom Haugen, 90 69 28 88, tom@mesterhus-tbg.no
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Kern Design, Stavern
41 21 80 80  |  post@kern.no  

www.kern.no


