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Fredag
14.00: Vårens farge- og interiørtrender
Birgit Torkildsby er interiørdesigner, trendekspert og 
fargeentusiast, som lever med totalt fravær av hvitt. I sitt 
foredrag presenterer hun de siste farge- og interiørtren-
dene, og deler sine beste interiørtips.

15.00: Kjøp av eiendom i Spania
BUY IN SPAIN vil presentere prosessen ved kjøp av eien-
dom i Spania, herunder regelverk, kostnader og hvordan 
finansiere et kjøp.

16.00: Vårens farge- og interiørtrender
Birgit Torkildsby er interiørdesigner, trendekspert og 
fargeentusiast, som lever med totalt fravær av hvitt. I sitt 
foredrag presenterer hun de siste farge- og interiørtren-
dene, og deler sine beste interiørtips.

17.00: Strengere regler ved kjøp og salg av bolig
I 2019 ble det vedtatt å endre avhendingsloven, og i sitt 
foredrag vil Advokatfirmaet Økland & co. gå gjennom de 
mest vesentlige endringene, og dele viktige råd med deg 
som skal kjøpe eller selge bolig. 

18.00: Balansert ventilasjon – rett i veggen
Frisk luft er en forutsetning for et godt inneklima. Morten 
Storegjerde fra Lavenergisystemer forteller om LUNOS, 
et enkelt og energieffektivt ventilasjonssystem som ikke 
opptar plass i boligen. Ingen kanaler, bare frisk luft.

Lørdag
11.00: Rydd deg lykkelig
Hvordan påvirkes psyken din av å ha det ryddig rundt 
deg? Hvordan kan du bli en ryddigere versjon av deg selv? 
Og hvor skal du starte? Dette er noen av spørsmålene du 
vil få svar på når Synnøve Skarbø deler sin historie om 
hvordan rydding hjalp henne ut av en vanskelig tid.

12.00: Ditt nye uterom - mine beste tips
Kjersti Bergesen har designet og gjennomført drøyt 20 
hagerom i TV-serien “Tid for hjem” på TV2. Nå deler hun 
sine erfaringer og viser eksempler på hvordan du kan 
planlegge for å lage uteplassen du drømmer om. 

13.00: Strengere regler ved kjøp og salg av bolig
I 2019 ble det vedtatt å endre avhendingsloven, og i sitt 
foredrag vil Advokatfirmaet Økland & co. gå gjennom de 
mest vesentlige endringene, og dele viktige råd med deg 
som skal kjøpe eller selge bolig. 

14.00: Rydd deg lykkelig
Hvordan påvirkes psyken din av å ha det ryddig rundt 
deg? Hvordan kan du bli en ryddigere versjon av deg selv? 
Og hvor skal du starte? Dette er noen av spørsmålene du 
vil få svar på når Synnøve Skarbø deler sin historie om 
hvordan rydding hjalp henne ut av en vanskelig tid.

15.00: Kjøp av eiendom i Spania
BUY IN SPAIN vil presentere prosessen ved kjøp av eien-
dom i Spania, herunder regelverk, kostnader og hvordan 
finansiere et kjøp.

16.00: Oppussing: Ville det, våge det, gjøre det  
Inspirasjonsforedrag med Kjersti Bergesen om hva som 
skal til for å oppnå vellykkede forandringer i hjemmet. 
Hvordan tenker designerne når de skal gjøre totalfor-
vandlinger av rom, og hva kan vi lære av det? 

17.00: Balansert ventilasjon – rett i veggen
Frisk luft er en forutsetning for et godt inneklima. Morten 
Storegjerde fra Lavenergisystemer forteller om LUNOS, 
et enkelt og energieffektivt ventilasjonssystem som ikke 
opptar plass i boligen. Ingen kanaler, bare frisk luft.

Søndag
11.00: Strengere regler ved kjøp og salg av bolig
I 2019 ble det vedtatt å endre avhendingsloven, og i sitt 
foredrag vil Advokatfirmaet Økland & co. gå gjennom de 
mest vesentlige endringene, og dele viktige råd med deg 
som skal kjøpe eller selge bolig. 

12.00: Ditt nye uterom - mine beste tips:  
Kjersti Bergesen har designet og gjennomført drøyt 20 
hagerom i TV-serien “Tid for hjem” på TV2. Nå deler hun 
sine erfaringer og viser eksempler på hvordan du kan 
planlegge for å lage uteplassen du drømmer om. 

13.00: Rydd deg lykkelig 
Hvordan påvirkes psyken din av å ha det ryddig rundt 
deg? Hvordan kan du bli en ryddigere versjon av deg selv? 
Og hvor skal du starte? Dette er noen av spørsmålene du 
vil få svar på når Synnøve Skarbø deler sin historie om 
hvordan rydding hjalp henne ut av en vanskelig tid.

14.00: Oppussing: Ville det, våge det, gjøre det 
 Inspirasjonsforedrag med Kjersti Bergesen om hva som 
skal til for å oppnå vellykkede forandringer i hjemmet. 
Hvordan tenker designerne når de skal gjøre totalfor-
vandlinger av rom, og hva kan vi lære av det? 

15.00: Rydd deg lykkelig 
Hvordan påvirkes psyken din av å ha det ryddig rundt 
deg? Hvordan kan du bli en ryddigere versjon av deg selv? 
Og hvor skal du starte? Dette er noen av spørsmålene du 
vil få svar på når Synnøve Skarbø deler sin historie om 
hvordan rydding hjalp henne ut av en vanskelig tid.

16.30: Ballongslipp
Vi slipper 250 ballonger med flotte premier fra utstillerne 
over publikum (aldersgrense 16 år).

X Meeting Point, 28. februar - 01. mars
Program på scenen denne helgenKjersti 

& 
Synnøve

Møt

denne helgen
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Ønsker du en nøkkelfri hverdag?
Samme nøkkelbrikke på oppgangsdør, leilighetsdør og postkasse?

Gi midlertidig tilgang til håndverkere eller andre besøkende? 

ta kontakt med oss for å avtale et møte eller befaring - prosjekt@sogd.no / 22 04 07 50

Vi er totalleverandør til borettslag og sameier
innen beslag, lås og adgangskontroll

EKEY FINGERAVTRYKKSLÅS

Hvorfor ikke sikre boligen 
med dette flotte produktet? 

Med ekey Integra fingerscanner låser 
du enkelt opp døren ved hjelp av 
fingeren som nøkkel. 

ekey kombinerer funksjon, design 
og sikkerhet i alle sine løsninger 

Finnes med ulike farger og som
kodepanel med belyste tall.

Les mer om ekey på vår nettside 
www.sogd.no 

ID LOCK ELEKTRONISK LÅS

Praktisk kodelås for ytterdør. En av 
markedets mest moderne og 
driftsikre digitale dørlås for 
ettermontering. Bruk låsen alene 
eller utvid funksjonaliteten med 
tilleggsmoduler som feks. app- 
styring og smarthusløsninger. 
Brukes med medfølgene nøkkel- 
brikker eller valgfri pinkode. 

finnes i fargene hvit, 
sort og sølv

avbildet i fargen sølv

art.no 1504066  

Avdeling: Trondheimsveien 47, 0560 OSLO  ·  stort utvalg av møbelhåndtak og dørvridere 

Avdeling: Sinsenveien 4, 0572 OSLO  · stor proff-butikk · www.sogd.no · post@sogd.no

Telefon: 22 04 07 50

ID LOCK 150

pris inkludert 
montering

kr. 4490,-*

FINGERSKANNER

Fingerskanner fra ekey, der du 
enkelt låser boligen ved hjelp av 

din finger som nøkkel. 

fra kr. 7990,-*
 *pris for fingerskanner i børstet stål, 

kontrollpanel og strømforsyning

Formani Dørvrider

Priseksempel: Dørvrider 
Formani BASICS matt sort, 
før 399,- 

nå kr. 319,-
Finnes også i matt gull, 
gun metal, polert og 
børstet stål. 

Nøkkelskilt selges separat

*pris forutsetter slett dør og standard SIS låskasse, kjøring tilkommer.

ALLE DØRVRIDERE

gjelder absolutt alle dørvridere utstilt 
under messedagene. 

ALT INNEN BADEROM 
OG BOLIGUTSTYR

www.sogd.no

Bolig & baderoms utstyr 
i ulike farger

Hos oss finner du baderomsserier, 
dørvridere, møbelhåndtak og knotter i 
alle tenkelige overflatefarger som sort, 
hvit, gull, krom og børstet stål. Slik at du 
kan tenke helhet i ditt interiør. 

Kom innom standen og se vår flotte 
utstilling av baderom og boligutstyr. 

Stand 
F-03

X Meeting Point, 28. februar - 01. mars

Les mer - Klikk her
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Taigaen

Spar kr 4.000,-  

på Maranta modulsofa

KUPP

KUPP

KUPP

KUPPKUPP

KUPP KUPP

KUPPGjør               
på Boligmesse

Gjør               
på Boligmesse

I 2019 brukte nordmenn nærmere  

83 milliarder kroner på å gjøre sin  

bolig bedre, og en tredjedel av oss  

pusser opp boligen årlig.* Da kan det 

lønne seg å gå på Boligmesse! 

Boligmesse er den største arenaen i Norge for alle som ønsker  

å gjøre noe med boligen sin. 

På vårt event finner du som publikum alt du måtte ønske deg  

samlet på ett sted: 

• Produsenter og leverandører

• Kompetanse og rådgivning

• Inspirasjon

• Nyheter

• Underholdning

• Messekupp

Velkommen!
KUPP

KUPP
Møbelringen

÷50% på kontinentalsenger  

med Intelligel

Kontinentalsenger med Intelligel

÷50%÷50%

Maranta modulsofa

Spar4.000,-4.000,-
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Elkjøp
Spar opptil 12.142 på TVer fra Samsung

KUPP

KUPP

Bolia
Opptil 50% avslag på alle  

design som vises på messen

Gjør               
på Boligmesse

Gjør               
på Boligmesse

A-Bad
÷30% på kvalitetsmøbler til badet

Kvalitetsmøbler til badet

÷30%÷30%KUPP

KUPPKUPP
Alle garasjeporter

÷25%÷25%
Snekker´n

Alle garasjeporter ÷25%

Spar

KUPP

Spar opptil

12.142,-12.142,-

Spar opptil

÷50%÷50%
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Unngå kø med EasyPark sin app!
Vi anbefaler alle besøkende med smarttelefon å laste ned EasyPark  
sin parkeringsapp. Da kan du enkelt betale parkering med mobilen,  
og slipper kø ved parkeringsautomaten. Takstgruppe: 928

Takstgruppe:  

928
25,- pr. time • 150,- pr. døgn

X Meeting Point på Hellerudsletta 
har en stor parkeringsplass for 
besøkende like ved hallen.  
Park Nordic administrerer parkerin-
gen, og har flere parkeringsvakter 
på plass. Vi ber besøkende om  
å følge vaktenes anvisninger.  

7 HC-plasser finnes foran hoved-
inngangen. Husk synlig og gyldig 
HC-bevis i frontrute, parkering-
savgift betales som vanlig.  
Dersom denne fylles opp, må  
man stå på den ordinære  
parkeringsplassen.

Adresse: Kragerudveien 50, 
2013 Skjetten

Parkering  
for publikum

Fra E-6

Hovedinnkjøring 

Har du møtt en hyggelig håndverker? Da vil vi høre fra deg!  
Sammen med Dipper og Mittanbud jakter vi på håndverkerne som 
gjør det lille ekstra, og som alltid møter deg med et smil eller en  
morsom kommentar. Fra april til september skal vi fortelle hele  
Norge om  de gode opplevelsene nordmenn har med håndverkere,  
og ikke minst de alle morsomme historiene - for de vet vi er der ute. 

Hvem som blir «Norges Hyggeligste Håndverker» kåres på  
Boligmesse på Telenor Arena lørdag 12. september.

Nomineringsprosessen åpner 27. april, men klarer du ikke å vente  
på å nominere en hyggelig håndverker, kan du allerede nå fortelle 
oss hvem du mener fortjener å bli kåret til Norges Hyggeligste  
Håndverker 2020. Send en mail til hei@hyggeligste.no med din  
begrunnelse så legger vi ut nominasjonen når konkurransen starter.   

Alle som er nominerer en håndverker er med i trekningen av diverse 
premier. I fjor ga vi bort oppussing fra Mittanbud verdt 30 000 og en 
Samsung ”The Frame”-TV til en heldig vinner. Året før vanket det et 
splitter nytt kjøkken fra Epoq til en heldig mann fra Fredrikstad. 

Følg med på hyggeligste.no for å se hva du kan vinne i år. 

Kjenner du Norges Hyggeligste Håndverker? 
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DRØMMEPRISER
Det største utvalget til de beste prisene får du på Bohus sin stand

STRØMMEN   TEL 63 80 40 80

- 50 %
overmadrasser/

puter

WONDERLAND OPUS KONTINENTAL 
med Superior Pulse Latex overmadrass inkl. Square 
black/whitewashed ben/sokkel. 160x200 cm 25.999,-
Ord.pris kr 35.999,-.180x200 cm 28.999,-. Ord.pris kr 
38.999,-. Pris eksl. Pique hodegavl. 

WONDERLAND OPUS 532 REGULERBAR  
med Superior Pulse Latex overmadrass inkl. Square 
black/whitewashed ben 160/180x200 cm kr 44.999,- 
Ord.pris kr 61.999,-. Pris eksl. Pique hodegavl. 

WONDERLAND SOUL KONTINENTAL i stoff Dark 12 med Exclusive pocket, Excellence Latex overmadrass og Edge ben Brass 13 cm 160x200 cm 
49.999,- Ord.pris kr 20.999,-. 180x200 cm 42.999,- Ord.pris kr 52.999,-. Wall Sengegavl i soff Dark 12 160 cm 8.999,- 180 cm 8.999,-. 

SOUL KONTINENTAL

39.999

WONDERLAND VIP KONTINENTAL med Premium Pulse Latex overmadrass inkl. Square black/whitewashed ben/sokkel. 150x200 cm 16.999,- Ord.pris kr 21.999,-.
180x200 cm 19.999,-. Ord.pris kr 23.999,-. Pris eksl. Pique hodegavl. 

OPUS 532 REGULERBAR

44.999
OPUS KONTINENTAL

25.999
SPAR

10.000
SPAR

17.000

VIP KONTINENTAL

16.999
SPAR

5.000

SPAR

10.000

Stand 
C-24

Les mer - Klikk her
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Hovedpremien er en helhetlig bade- 
romspakke fra VikingBad for opptil 
140.000 kroner. Velg møbler, fliser  
og tilbehør etter din stil for å skape  
ditt drømmebad. Håndverker- 
tjenester er ikke inkludert.

Hovedpremie - verdi 140.000:

Slik deltar du:
Besøk Boligmesse og registrer deg digitalt ved konkurransestanden. Alle som registrerer seg i konkurransen i løpet av messehelgen 
er med i trekningen. Vinneren trekkes på årets siste Boligmesse søndag 15. november. Dersom vinneren ikke er til stede på messen, 
blir vedkommende kontaktet påfølgende uke for informasjon om overlevering av premiene.

Vilkår for konkurransen:
Aldersgrense 18 år. Ved å delta i konkurransen, godtar du at vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å ta kontakt med deg 
dersom du vinner, samt å invitere deg til framtidige Boligmesser i ditt område. Ansatte i Compass Fairs eller de medvirkende 
bedriftene, samt messens utstillere, kan ikke delta i konkurransen. Vinneren forplikter seg til å stille opp på bilde for Compass 
Fairs eller ved eventuelle henvendelser fra presse. 

Konkurransen arrangeres av: 

Vinn premier for totalt

370.000 kroner

Skovby
Spisebord i hvitoljet Eik.  
Verdi kr 26.999,- 

NorgesEnergi
Ett års gratis strøm- 
forbruk (nettleie ikke 
inkludert) inntil  
20.000 kWh.

Sector Alarm
Boligalarmpakke med gratis 
vektertjeneste i 3 år. Gjennom 
alarmpakken blir boligen  
koblet til døgnbemannet 
alarmstasjon.  
Verdi kr 20.314,-

Samsung
Samsungs  
populære kunst-TV  
The Frame 65”. 
Verdi kr 21.990,-

Bolia
Jerome modulsofa. Designet av den  
Köln-baserte designduoen kaschkasch.
Verdi kr 77.597,-

Verdi opptil kr 50.000,-

Harmonie Norge
Valgfrie dører fra kvalitets-
leverandøren Harmonie Norge.

Norsol
Norlet terrassemarkise med  
vindautomatikk og fjernkontroll.  
Verdi inntil kr 30.000,-
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MARKISER – SCREENS – INTERIØRGARDINER – GARASJEPORTER

911 50 200
fasadeprodukter.no

GRATIS BEFARING

MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER – GARASJEPORTER

• SOLSKJERMING
• GARASJEPORTER

*Unntatt pergola og spesialprodukter

STIKK INNOM VÅR MESSESTAND FOR EN HYGGELIG PRAT!

* -30%
MESSETILBUD 

Vi hjelper deg med prosjektering. Leverer i hele Norge.

Konkurranse: Kom innom vår stand!
DUDU kan VINNEVINNE varer for kr 10 000,-kr 10 000,-

Vedlikeholdsfrie 
gjerder i PVC

Tlf.: 55 25 95 05 - Mail: tormod@eurowind.no - www.eurowind.no

Rekkverk - Stakitt - Levegg
Porter - LED lys - Glassrekkverk

÷25% messetilbud på gjerder 

En avdeling i:

Gjør ditt hjem vakrere

perfecthome.no

Stand 
J-02

Stand 
E-14

Stand 
B-22

Stand 
J-11

Vi  bytter dører, skuffer, benkeplater og vask,  uansett type og alder  
på ditt kjøkken. I tillegg kan vi bygge opp til taket og endre løsning.  
Vi gjør også skyvedører, garderobeskap og walk in closet.  
Montering på en dag, og vi gir fast pris på jobben. 

Ønsker du et helt nytt kjøkken?  Vi er best på pris og kvalitet.

Ta kontakt for en  hyggelig kjøkkenprat. 
Gratis befaring!

Telefon: 40 84 63 42
E-post: rune@weekend.as
www.weekend.as

Kjøkkenfornying
– gammelt til nytt på en dag

Weekend

Stand 
H-19

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
Les mer - Klikk her
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Bergesen er for mange kjent som den blide og kreative program-
lederen i TV2-programmet «Tid for hjem». Denne helgen gjester  
hun Boligmesse i X Meeting Point for å gi gode råd om hage  
og uterom til de besøkende.

– Det er utrolig hva et godt hagerom kan gjøre for deg og boligen 
din. Det er en måte å utvide bruksarealet på, og en kilde til mange 
gode stunder alene eller i godt lag. Nå nærmer våren seg, så dersom 
du har større planer, bruk tiden fremover på å tenke gjennom dine 
erfaringer med hagen i fjor sommer. Hva fungerte, hva fungerte ikke? 
Satt dere og tenkte at “her burde det vært en platting”, og “der skulle 
vi hatt et tak”? I så fall bør du begynne å planlegge arbeidet allerede 
nå, anbefaler Bergesen.

– Sett deg inn i hva du trenger, og bestill håndverkere om det er  
nødvendig. Husk at det tar tid å finne ut hvordan du vil gjøre det, og 
det beste er jo å være ferdig med arbeidet før sommeren setter inn!

Noter og fiks
Om du har hage med en del planter, tipser Bergesen om å huske 
tilbake til hvordan de oppførte seg i fjor. 

– Hvilke planter forelsket du deg i, hvilke fikk du ikke til, og hvorfor? 
Bør du kanskje plante om noen stauder, flytte eller dele dem for  
å gi dem bedre forhold? Eller var det noe som hadde vokst seg altfor 
stort og tok over andres plass? Skriv det ned og husk å gjøre slikt 

før plantene er kommet i rask vekst. Så synes jeg du skal tenke over 
hvor du likte å sitte, og hva du kan tenke deg å gjøre for at det skal 
bli en endra bedre plass. Eller var det noe som irriterte deg gjennom 
hele sommeren? Skriv ned, og fiks det.

Kos deg ute allerede nå
Allerede i februar begynner solen så vidt å varme, og Bergesen  
oppfordrer derfor til å komme seg ut og begynne å se seg rundt.

– Kos deg med kaffekoppen, og legg merke til alle store og små 
forandringer som skjer i hagen din. Hør på fuglene. Ser du flerårig 
ugress, grav det opp om bakken ikke er frossen, og klipp greiner  
på trær og busker før de skyter knopper. Ta deg en tur på et hage-
senter, og kjøp Primula, Stemorsblomster, Helleborus og annet som 
kanskje finnes i blomst allerede nå. Disse plantene tåler litt frost, 
spesielt om du setter dem på et litt beskyttet sted. Kjøp også  
med deg noen frøposer, mange planter trenger lang forkultivering,  
og kan sås inne i februar og mars. 

Programlederen avslutter med å presisere at selv om en hage  
krever litt innsats, byr den først og fremst på mange gleder. 

– Hagen er en levende organisme, som byr på overraskelser og  
forandrer seg fra år til år, noe som er kjempekjekt. Husk derfor at  
du må ha en god stol du kan drasse med deg rundt så du kan  
nyte hagen akkurat der du vil, oppfordrer Bergesen med et smil.

Denne helgen deler Kjersti Bergesen sine beste tips for et fint uterom med 
besøkende på Boligmesse. Dersom du har planer om å gjøre noe med hagen 
den kommende sesongen, mener hun det er på høy tid å sette i gang nå.

Tekst: Ida Save
Foto: Geir Wikse, Pandorafilm

Tid for 
gode råd



11

MESSEKUPP MED                                 PÅ KVALITETS MØBLER-30%-30%

Breivollveien 25A. 0668 Alnabru 25

-25%

Høy kvalitet med 15 års garanti.
 

Kvalitets Møbler 
leveres på alle mål og i alle farger.Produseres også på mål.

Dansk Design
Kraner til bad og kjøkken

Design & Funksjon av skikkelig håndverk

-25%

-25%
-25%

-10% ved kjøp av AquaClean

TILBUDENE GJELDER T.O.M 14 MARS I BUTIKK !!!!

21 38 21 21
Post@a-bad.no

Sett sammen din egen
baderomsinnredning på fossfabrikker.no Stort utvalg

-25% -30% www.a-bad.no

BREDT UTVALG
30 års garanti ved kjøp av Carronite

Stand 
F-10

Les mer - Klikk her
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Total oppussing  
utfører alle typer oppdrag  
for private og offentlig kunder

Totalrenovering
Rehabilitering
Små og store oppdrag

Kanskje du vil ha  
et bad til fast pris?

Nøkkelferdig bad  
til 190.000,-

totaloppussing.com • Tlf: 400 61 233

Forny ditt hjem

HPC HANDEL
Kilen 40 • 6200 Aabenraa
Tlf.: 23 36 35 26  • E-mail: info@girsedesign.dk

girsedesign.dk

Grill
med unikt eksklusivt design

Stort utvalg av griller:
Grillpeis Cool

Grillpeis Vesuv
Grillpeis Fashion

Grillpeis Duo Exclusiv
Grillbord

Tysk håndverk • Håndlaget • Rustfritt syrefast stål

vakuumheis.no

360°
Panorama heis

- For privatbolig
og næringsbygg

Parking Solution
Vanglistubben 12, 
1914 Ytre Enebakk

og prøv vår demo heis!
Møt oss på vår stand

Stand 
C-08

Stand 
F-12

Stand 
H-02

Kom innom Elektro VKF sin stand 
for flere gode messetilbud!

Messe 
kupp!

Kjølehjørne til 
kr 23.990,-

Før 34.695,-

Elektro VKF AS 1970                 202050år

Stand 
E-05

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
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En verden av design venter på deg

SPAR OPPTIL 50% PÅ ALLE DESIGNENE 
SOM VISES PÅ MESSEN

Vi sees i Hall 2, 28. februar - 1. mars

Stand 
G-08

Les mer - Klikk her
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Skal du male tak og vegger, er det  
viktig at flatene er rengjort godt på  
forhånd. Med Strahldur Multimopp  
blir jobben enkel og effektiv.

Dersom du ønsker å kutte ned på energikostnadene, 
går vinduer og varmepumper hånd i hånd. 

– Ved hjelp av det patenterte skylle- og tørkesystemet til  
multimoppen, unngår man tungvint håndvask av skitne  
moppetrekk, og med en ekstra teleskopstav blir den totale 
moppelengden hele 3,4 meter, forteller Peter Bengsch, som  
ser frem til å demonstrere moppen på helgens Boligmesse. 

– Moppen gjør vask av både tak og høye, utvendige vinduer  
til en lek. Den tar heller ikke stor plass, og når den oppbevares 
frittstående, er den kun 95 centimeter høy. 

Multimoppen har fem vaskesider, som gjør at man kan rengjøre 
lister og hjørner i én og samme operasjon, uten søl.  
Ifølge Bengsch, er multimoppen like effektiv til fasadevask  
som vask av store frontruter på bobiler og båter.

– Dette er en oppfinnelse alle boligeiere setter pris på,  
og inspirere selv de som ikke er så glad i husvask. 

Enkel vask av  
tak og vegger

Slik kan du kutte energikostnadene

Mens vinduene sparer på energibehovet, sørger 
en varmepumpe for en rimelig og mer miljøvennlig 
oppvarming av boligen. Søsterselskapene  
Romerike Energi og Vindusleverandøren kan  
tilby begge deler, og blir å finne på samme  
stand på Boligmesse på Hellerudsletta.

– Romerike Energi er spesialister på varmepumper, 
med egne rørleggere og f-gassgodkjente montører. 
Vi selger kun de mest kjente merkene, og kun fra 
solide, norske importører, forteller Johnny Nyengen  
i Romerike Energi.

Gjennom Vindusleverandøren tilbyr de også bytte 
av vinduer. 

– Vinduer og varmepumper går hånd i hånd, og  
for å få best mulig utbytte av en varmepumpe,  
kan det lønne seg å sørge for at varmen ikke 
forsvinner ut gjennom vinduene, sier Nyengen, 
som inviterer til en hyggelig fagprat på helgens 
Boligmesse, enten du har behov for nye vinduer, 
varmepumpe eller begge deler. 

Tekst: Ida Save 
Foto: Privat
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*Alle tilbud er inkl mva og gjelder t.o.m. 6/3-20. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om evt trykkfeil.

MESSETILBUD!
STANDPLASS: C-21

-25%MESSETILB
UD

ALLE
GARASJEPORTER

*
-20%MESSETILB

UD
ALLE

TAKVINDUER

*

-25%MESSETILB
UD

VELUX
SOLSKJERMING

*

&TRYGT 

MONTERT!FERDIG
&TRYGT 

MONTERT!FERDIGSnekkern  besitter egne hånd verkere med lang  erfaring, hvor kvalitet og tillit står i høysetet. Hos oss er det helt 
trygt å overlate ditt  prosjekt, stort og smått, og du har kun et kontaktledd i videre dialog og oppfølging. Ta en 
prat med oss om dine behov, så finner vi beste løsninger for  nettopp deg.

O.Johansen & Sønner AS
Tlf.: 63 81 11 61 
Sørumsgt. 66, 2004 Lillestrøm
ojohansen.snekkern.no
post@ojohansen.no

Sollihøgda Trevarefabrikk AS
Tlf.: 63 96 80 05 
Røysiåsen 137, 2092 Minnesund
sollihogda.snekkern.no
info@sollihogda.com

-25%MESSETILB
UD

*

HARMONIE
YTTERDØRER

-40%MESSETILB
UD

NB! Kun 4 stk
Må hentes 

søndag

UTVALGTE
UTSTILLINGSDØRER

2.490
NÅ FRA

Veil. pris fra 
4.903,-

MESSEPRIS

* 5.690
NÅ FRA

Veil. pris fra 
10.770,-

MESSEPRIS

*

3.690
NÅ FRA

Veil. pris fra 
7.339,-

MESSEPRIS

*

FASTKARM  VINDU
110x120 cm. Hvitmalt 2-lags  
superenergi m/ argongass og varmkant. 

BALKONGDØR 1-FL 
80x209 cm. med 55 cm brystning. 
Hvitmalt 2-lags  superenergi m/argon-
gass og  varmkant. 

TOPPSVING  VINDU
110x120 cm. Hvitmalt 2-lags super-
energi m/argongass og varmkant. 

Stand 
C-21

Les mer - Klikk her
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Designet i tråd med norske tradisjoner, laget for å vare i generasjoner. 

Vi tilbyr skreddersøm og valgfrihet, og maler møblene i ønsket farge. 
Besøk hjemmesiden for flere bilder: www.kvande-nordvik.no

otto@kvande-nordvik.no tlf 716 58 780

P
ro

du
se

rt
 i 

N
or

ge
 s

id
en

 1
96

8
Alle møbler på stand selges med 50 % rabatt, henting søndag.

Besøk oss på H27
Vi er på stand H27  i hall 2. Velkommen til  en hyggelig møbelprat  og gode tilbud.

Stand 
H-27

Les mer - Klikk her
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Stand 
H-22

Les mer - Klikk her
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Bad ute hele åretBad ute hele året  
Polarbad Norge har massasjebad i alle størrelser og prisklasser.

– Kjøper du et bad fra oss, er det en av de beste investeringene  
du kan gjøre, da våre utendørs massasjebad er konstruert og  
isolert for vårt klima, forteller salgssjef Mathias Klonteig.

Du kan bade i deilig varmt vann hele året med minimale drifts- 
kostnader, og vedlikeholdet er minimalt. 

I tillegg til sin butikk på Billingstadsletta 17 på Billingstad, har  
Polarbad Norge utvidet med nye lagerlokaler i Lier. Butikken har  
nå en helt ny utstilling og er en av Norges største i sitt slag, med  
over 25 massasjebad utstilt, inkludert motstrømsbasseng/swim spa.

– Swim spa eller motstrømsbasseng selges det mye av nå, og  
det er jo perfekt for svømmetrening, rehabilitering og «family fun», 
forteller Klonteig.

Styres enkelt med app
Arctic Spas, som produseres i Canada, har alltid vært en  
av verdens ledende produsenter av utendørs massasjebad.  
De har nå revolusjonert bransjen med deres automatiske  
rensesystem SpaBoy, der du via en app eller PC til enhver tid  
vil ha full oversikt over ditt bad – ikke bare på temperatur  
og rensesykluser, men også på vannkvaliteten.

– Det er slutt på teststrips og tilsetning av allslags kjemi – bare bad, 
slapp av og nyt det deilige varme vannet. Enklere blir det ikke,  
sier salgssjefen.

Smertelindrende og avslappende
Å bade i varmt vann har flere helsefordeler. Det gir smertelindring,  
er naturlig rensende, og ikke minst så er det avslappende, med god 
massasje i tillegg. Da har du hele pakken for å få en bedre hverdag.

– På messen skal vi stille ut bad uten vann, og tar du turen til  
butikken er det selvsagt mulig å prøvebade om du ønsker det,  
smiler Klonteig.

– Da får man jo også sjekket ut om badet «passer». Får man  
vann over skuldrene, sitter man godt i setene – eller ligger godt  
i liggesetene?

Når du først skal gjøre denne investeringen for din helse og velvære, 
er det et viktig poeng å handle lokalt.

– Da kan man få den hjelpen og servicen som man forventer  
og fortjener, sier Klonteig.

Han legger til at Polarbad Norge har en egen serviceavdeling.  
Stadig flere velger nå å få badene levert med en servicemedarbeider 
som gjør oppstart og gir veiledning når badet er på plass.

• Polarbad Norge har lokaler vis á vis  
 IKEA på Billingstad. 

• Butikken selger utendørs massasje- 
 bad og swim spa-/motstrømsbasseng  
 i alle størrelser og prisklasser  
 spesiallaget for det arktiske klimaet.

• Arctic Spas/Polarbad er det mest  
 solgte utendørs massasjebadet  
 i Norge. 

• Polarbad Norge tilbyr service- 
 garantier og gode kjøpsbetingelser,  
	 samt	finansiering	gjennom	 
 DNB/Cresco og Santander.

Polarbad Norge AS  

Polarbad Norge er østlandets største forhandler av utendørs massasjebad  
– denne helgen møter du dem på Boligmesse i X Meeting Point, Hellerudsletta. 
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MESSETILBUD.

Når du våkner i en seng fra Hästens, kjenner du hva god søvn betyr.  
Den er bygget med de beste naturmaterialer - godt håndverk.  
Man ser det ikke, men man kjenner det. www.hastens.com

HÄSTENS STORE OSLO | Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 0160 Oslo, Tlf. +47 22416650
HÄSTENS STORE SKØYEN | Karenslyst allē 7 0278 Oslo, tlf +47 22 33 22 00

Du er sikker på hvordan du vil ha boligen din.  
Vi sørger for at du kan være like sikker på det juridiske. 

Ta turen innom vår stand for gratis rådgivning. 

 O S L O  |  L I L L E S T R Ø M  |  E I D S V O L L  |  S Ø R U M S A N D  |  W W W . O K L A N D C O . N O  | T L F :  64 84 60 60

 [ he:lgarde:r   ]
 verb refleksiv 

Helgardere
   Være beredt på 
alle utfall, sikre seg

e

Stand 
A-06

Stand 
F-19

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
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SAMSUNG 
75" Q60R 4K UHD QLED 

• 75" QLED Smart-TV
• Quantum 4K, 100 % fargevolum
• Ambient Mode, Q60R-serien

22881

SAMSUNG 
82" Q60R 4K UHD QLED

• 82" QLED Smart-TV
• Quantum 4K, 100 % fargevolum
• Ambient Mode, Q60R-serien

22884

SAMSUNG
The Frame 55" 4K Smart-TV 

• 55" QLED Smart-TV
• 4K UHD, Quantum HDR
• Art-modus, Samsung Collection

22888

SAMSUNG
The Frame 43" 4K Smart-TV
• 43" QLED Smart-TV
• 4K UHD, Quantum HDR
• Art-modus, Samsung Collection

22862

SAMSUNG
65" Q90R 4K UHD QLED-TV

• 65" QLED Smart-TV
• Quantum HDR 16X,

Direct Full Array
• Én ledning fra TV-en, Q90R-serien

22886

SAMSUNG
75" Q70R 4K UHD QLED-TV
• 75" QLED Smart-TV
• Quantum HDR, Direct Full Array 4X
• Ambient Mode, Q70R-serien

22874

9990,-
SPAR 8000*

1000,-
I AVSLAG
På alle TV-er, med

nytegning av 
Canal Digital***

STERKE TILBUD
PÅ SAMSUNG-PRODUKTER!

Pris med Canal Digital 8990***

19990,-
SPAR 9898*

Pris med Canal Digital 18990***

12990,-
SPAR 7000*

Pris med Canal Digital 11990***
19990,-
SPAR 9898*

Pris med Canal Digital 18990***

Pris med Canal Digital 6990***

7990,-
SPAR 8000*

Pris med Canal Digital 18990***

19990,-
SPAR 14781*

55”
THE FRAME!

Stand 
E-08

Les mer - Klikk her



21

STERKE TILBUD
PÅ SAMSUNG-PRODUKTER!

SAMSUNG
65" Q82R 4K UHD QLED-TV

• 65" QLED Smart-TV
• Quantum HDR 8X,Quantum HDR 12X
• Ambient Mode, Q82R series

51047

SAMSUNG
55" Q82R 4K UHD QLED

• 55" QLED Smart-TV
• Quantum HDR 8X, Quantum HDR 12X
• Ambient Mode, Q82R series

51046

SAMSUNG
75" RU7105 4K UHD Smart-TV

• 75" 4K UHD smart-TV
• 4K dimming, PurColor
• HDMI Auto Detect-funksjon, 7-serien

22897

SAMSUNG
2.1 lydplanke HW-R560/XE

• 320 W, trådløs subwoofer
• Bluetooth
• Til 40” TV-er og større

21597

SAMSUNG
2.1 lydplanke HW-R460/XE

• 200 W, trådløs subwoofer
• Bluetooth
• Til 40” TV-er og større

21598

SAMSUNG
7.1.4 HW-Q96R/XE lydplanke

• 510W, trådløs subwoofer
• Dolby Atmos, DTS:X
• SmartThings, Bluetooth, WiFi

25670

12990,-
SPAR 12142*

*Sparpriser er hentet fra prisjakt.no 14/2 - 2020, 10 virkedager før salgsstart.  **Førpriser og ordinærpriser 
for klubbtilbud er hentet fra elkjop.no 14/2 - 2020, 10 virkedager før salgsstart. ***Tilbud til nye Canal Digital-
kunder. De 4 første månedene får du Norgespakken, Familiepakken, C More Film og Serier til 0,-. Etter endt 

periode velger du pakke selv.  Forutsetter 12 måneder  bindingstid. Minstepris i bindingstiden er 2471,-

Pris med Canal Digital 11990***

1495,-
FØRPRIS 2495**

8990,-
SPAR 6000*

2995,-
FØRPRIS 4495**

GOD! BEDRE!

65”
4K QLED-TV!

MYE
TV FOR

PENGENE!

best!

Pris med Canal Digital 8990***

9990,-
FØRPRIS 21990**

Pris med Canal Digital 8990***

9990,-
KUN 50 STK!

Stand 
E-08

Les mer - Klikk her
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Designeren
som ble gartner

Etter	30	år	som	grafisk	designer,	fant	Kurt	Osvoll	ut	at	han	skulle	
følge drømmen og bli gartner.

Tekst: Ida Save
Foto: Kari Tveøy

I dag kombinerer han utdannelsen som grafisk designer med  
gartnerutdannelsen, og tilbyr alt fra design og planlegging til utførelser 
av hager.

– Kombinasjonen designer og gartner gir en kompetansematch  
“made in heaven”, som mange av mine kunder setter stor pris på. 
Som grafisk designer er jeg opptatt av å tenke på strukturen og  
estetikken, kombinasjonen av funksjon, form og farge, og hvordan 
planter opptrer i samspill. I tillegg er jeg utdannet gartner, som gjør  
at jeg vet hva som trives hvor, og hvordan man behandler plantene.

Virksomheten har fått navnet Grønne Rom, fordi Osvoll mener hagen 
er boligens grønne rom.

– Og nå som hagene blir stadig mindre, blir det viktigere å utnytte  
det tilgjengelige arealet maksimalt. Det er her jeg kommer inn. Mange 
har også hatt den samme hagen i 20 år og ønsker forandring, men  
vet ikke hvor de bør starte. Da er det greit med et par friske øyne  
som kan komme med nye ideer.

Gomlehage
Osvoll har et begrep han kaller “gomlehage”. Det er en hage der  
man kan plukke for eksempel blåbær eller markjordbær man kan 
gomle på mens man rusler rundt i hagen.

– Mange ønsker seg både bærbusker og frukttrær, og tror man ikke 

har plass. Men dersom man tenker litt annerledes, kan man finne 
mange spennende løsninger. Blant annet har du søyleeple, som er et 
høyt og smalt epletre, akkurat som en søyle, og perfekt for små hager. 
Eller hvis du skal ha hekk, hvorfor ikke lage en hekk av frukttrær? Den 
vil skjerme hagen for innsyn, uten at det blir innestengt. I tillegg har 
den stor prydverdi med fargerik blomstring, og frukt du kan gomle på.

Hagedesigneren forteller at han hele livet har vært over gjennomsnittet 
glad i planter og blomster. 

– Modern holdt alltid på i hagen, og da jeg fikk min første bolig, ble 
hagen et fristed. I motsetning til i grafisk design, der alt skal være  
pinlig nøyaktig, kan en hage bli frodig, fin og fargerik uten at man  
må gå rundt med millimetermål. Det er befriende, og for meg er det  
å holde på i hagen som en slags meditasjon.

Planlegg 
Osvolls beste tips til de som ønsker å gjøre endringer i hagen,  
er å begynne med planleggingen allerede nå.

– Tenk funksjon og logistikk, hvor du bør starte først, og vær nøye  
med grunnarbeidet. Og husk: Dyktige folk bookes fort, så om du  
ønsker en fagutdannet gartner, bør du være tidlig ute. Det er nå  
jeg har tid til å reise rundt på befaringer, avslutter hagedesigneren, 
som ser frem til å dele flere gode råd med de besøkende på  
Boligmesse helgen 28. februar til 1. mars.
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Sunt inneklima 
etter rehabilitering 

ga
st

a.
no

Lavenergisystemer as  | Tel: 944 76 073  | post@lavenergisystemer.no | lavenergisystemer.no

Balansert ventilasjon – rett i veggen

Ventilasjon er viktig ved 
rehabilitering
Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering 
oppstår det behov for kontrollert ventilasjon. 
Hus og helse har behov for frisk luft. LUNOS 
desentral ventilasjon med varmegjenvinning 
er diskret og opptar ikke plass i boligen. 
Ventilatorene monteres i ytterveggene. 
Systemet bruker mindre strøm enn en 
sparepære! 

• Reduserte energikostnader 

• Ingen plasskrevende aggregat 

 eller ventilasjonskanaler

• Enkel installasjon, drift 

 og vedlikehold

•	 I	fler	enn	1.300	norske	hjem

Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering oppstår det behov for kontrollert ventilasjon. Hus og helse har 
behov for frisk luft. LUNOS desentral ventilasjon med varmegjenvinning er diskret og opptar ikke plass i boligen. 
Ventilatorene monteres i ytterveggene. Systemet bruker mindre strøm enn en sparepære! 

• Reduserte energikostnader
• Ingen plasskrevende aggregat  
 eller ventilasjonskanaler
• Enkel installasjon, drift
 og vedlikehold
• I fler enn 2.000 norske hjem

Balansert ventilasjon  
– rett i veggen

Lunos desentral  
ventilasjon

Sunt inneklima
etter rehabilitering

Kanalfri boligventilasjon

Fredag  
kl. 18:00 og  

lørdag kl. 17.00  
holder vi foredrag  

på scenen

www.lumon.no

Ønsker du å spise frokost på balkongen uten å plages av den kalde vinden? Lumons 
balkonginnglassing forvandler et åpent vind- og værutsatt rom til et svært innbydende 
og beskyttet oppholdsrom.

Bestill et hjemmebesøk for gratis planlegging og kostnadsoverslag!

Opptil 10,7 prosent og i gjennomsnitt hele 5,9 prosent besparelse i energiforbruket 
som går med til oppvarming av bolighus. Lumons produkter bringer kundene nærmere 
miljøet og naturen gjennom terrasser og balkonger. Vi ønsker å verne om vårt felles 
miljø ved å produsere produkter med lang levetid av resirkulerbare og slitesterke
materialer. Lumon skaper trivsel langt inn i framtiden.

En innglasset balkong
gir et trivelig ekstrarom i ditt hjem

Lumons balkongglass sparer energi

Lumon Norge AS
Hvamsvingen 7, 2013 Skjetten

Tlf. 22 32 33 88
post@lumon.no

Lumon balkonginnglassing
– en investering

Terrasseinnglassing | Balkonginnglassing | Rekkverk | Solgardiner | Service

www.lumon.no

50 % 
messe-
rabatt 
på solgardiner ved bestilling
av balkonginnglassing  
innen 13. mars 2020.

Ta kontakt for gratis 
 befaring. Du finner oss  
på stand A-25 i hall 1

En innglasset balkong  
gir et trivelig  ekstrarom i ditt hjem
Ønsker du å spise frokost på balkongen uten å plages av den kalde 
vinden?  Lumons balkonginnglassing forvandler et åpent vind- og 
værutsatt rom til et svært  innbydende og beskyttet oppholdsrom.

P106862 messe-annonse .indd   1P106862 messe-annonse .indd   1 11.02.2020   09:2411.02.2020   09:24

Stand 
D-21

Stand 
A-25
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Glimre

Bedre inneklima  
med varmepumpe
En luft til luft-varmepumpe er ikke bare miljøvennlig og strømbesparende, 
den gir deg også full kontroll på inneklimaet, selv når du er langt hjemmefra. 

– En luft til luft-varmepumpe gir deg full kontroll på inneklimaet ditt  
og bedrer din luftkvalitet året rundt, i tillegg til at det er et miljøvennlig 
og ikke minst et rimeligere alternativ for oppvarming av boligen,  
sier Malin Nybakk, salgsansvarlig Samsung i ABK-Qviller AS.

ABK-Qviller er en ledende leverandør av varme- og kjøleprodukter,  
og leverer produkter til både privat- og bedriftskunder. Sammen  
med Samsung, har ABK-Qviller vært med å utvikle produkter som  
er spesielt godt egnet for det barske og nordiske klimaet i Norge.

– Fordelen med en varmepumpe er at den kan benyttes til oppvarming 
om vinteren og kjøling om sommeren, forklarer Nybakk.

Som det innovative selskapet Samsung på mange områder er, har de 
lansert nye modeller med prinsippet «Wind-FreeTM», som egner seg 
godt for kjøling på steder man ikke ønsker ubehagelig trekk og lyd. 
    
– Samsung Wind-FreeTM er verdens første innedel med diffus inn-
blåsing for et trekkfritt innemiljø. Kombinert med sitt lekre triangulære 
design og 21.000 mikrohull i panelet, vil denne pumpen skille seg ut 
på markedet og kunne tilby kjøling på et helt nytt nivå.

Fjernstyr varmepumpen     
Nybakk forteller at etterspørselen etter varmepumper øker jevnt  
og trutt.  

– Flere har startet prosessen med å fjerne gammel oljefyr hjemme,  
og mange velger å erstatte dette med luft-til-luft varmepumpe. 

Hun legger til at stadig flere velger varmepumpe til fritidsbolig også,  
da varmepumper har en funksjon for vedlikeholdsvarme og frost- 
sikring. Da passer det godt at de beste av Samsung sine varme- 
pumper kommer standard med innebygget Wi-Fi. Ved hjelp av en app, 

kan du enkelt fjernstyre riktig innetemperatur hjemme eller på hytta,  
og komme frem til ferdig oppvarmet bolig.

Design og ytelse i ett
ABK-Qvillers toppmodell innen luft til luft-varmepumper, har ikke  
bare innebygget Wi-Fi og stilig design, men er også markedsledende 
på lyd.

– Samsung har markedets mest stillegående varmepumpe, noe som 
er spesielt viktig dersom den monteres i et oppholdsrom. I tillegg har 
denne varmepumpen god ytelse helt ned til minus 30 °C. Ofte må  
du velge mellom den beste eller den peneste, men her får du design 
og ytelse i en og samme varmepumpe. Den er også en del av  
SmartThings-konseptet, så om du har flere Samsung produkter  
i hjemmet fra Smart Home-serien kan du styre alle produktene fra 
samme app, sier Nybakk.

Høy kompetanse og gratis befaring
Om man ønsker å anskaffe seg varmepumpe, oppfordrer Nybakk til  
å ta turen innom ABK-Qviller sin stand på Boligmesse i X Meeting 
Point 28. februar til 1. mars.

– På Hellerudsletta vil vår lokale Samsung-forhandler X-Mont AS kunne 
hjelpe deg. De har lang erfaring i bransjen, og høy kompetanse innen 
faget.ABK-Qviller tilbyr også alltid gratis og uforpliktende befaring.

– Det er viktig å la fagfolk komme på befaring før du bestemmer deg 
for hvilken varmepumpe du velger. Da kan de nne ut av hva som er 
den mest optimale plasseringen, samt beregne behovet for størrelse, 
slik at man får riktig ytelse med tanke på behov. Via våre fagkyndige 
forhandlere får dere kvalitet, trygg montering og personlig service.  
Du vil få rask og direkte kontakt uten mellomledd. Våre forhandlere 
skreddersyr en løsning, som er tilpasset deg og din familie.



Fresh Interiør Jessheim AS
Trondheimsvegen 66, 2050 Jessheim

Åpent 10-17, torsdag til 19, lørdag til 15

Fresh Interiør Skøyen AS
Drammensveien 127, 0277 Oslo

Åpent 10-18, torsdag til 19, lørdag til 16

Tlf.: 406 00 023 - e-post: post@freshinterior.no - www.freshinterior.no

Miele kombiskap
KFN 37232 iD  
Før 18.399,-
NÅ 13.799,-*
Miele kjøleskap 
K 37272 iD  
Før 21.299,-
NÅ 15.975,-*

Miele vinskap
KWT 6321 UG  
Før 33.299,-
NÅ 24.975,-*

Messetilbud også på kjøkken og bad Alt på messestanden selges ut – med opptil 60 % rabatt!
Kom innom vår store stand rett ved inngangspartiet!

I forbindelse med Boligmesse kommende helg har vi de utroligste tilbud på utgående modeller  
og utstillinger! Ja, også på det nyeste nye fra Miele får du store prisavslag! Så kom innom på  
Hellerudsletta, i en av forretningene våre eller send oss en e-post!

KJEMPEPRISER PÅ MIELE

Miele stekeovn
H 2860 BP Stål 
Før 16.499,-
NÅ 12.375,-*
H 7464 BP Stål
Før 29.299,-
NÅ 21.975,-*
H 7860 BP Stål
Før 47.199,-
NÅ 35.399,-*

Miele kombidampovn
DGC 7440 XL Stål 
Før 34.999,-
NÅ 26.249,-*
DGC 7460 XXL 
Før 49.299,-
NÅ 36.975,-*

Miele platetopp
KM 7564 FR/FL 
Før 18.599,-
NÅ 13.949,-*
KM 7678 FR/FL
Før 31.499,-
NÅ 23.624,-*

Miele platetopp
KMDA 7774-1 FR/FL 
Før 44.299,-
NÅ 33.224,-*

CM 6350
Før 16.199,-
NÅ 12.149,-

Miele kaffemaskin
CVA 7440  
Før 34.299,-
NÅ 25.724,-*

Miele  
oppvaskmaskin
G 7152 SCVi 
Før 18.599,-
NÅ 13.949,-*
G 7157 SCVi XXL  
Før 19.299,-
NÅ 14.475,-*

*) Frakt og lovpålagt 
miljøgebyr kommer i tillegg. 
Kun 10 stk. av hvert produkt.  
Annen farge kr 1.000,- i 
tillegg. Forbehold om 
trykkfeil.

** Frakt og evnt. rørdeler kommer i tillegg

Messepris på Bora benkeventilator
Bora er innovatøren når det gjelder platetopper med integrert og smart ventilator! 

Bora Classic 2.0  
m/fleksible induksjonstopper 
Før 69.000,-
NÅ 58.650,-**

Miele ventilatorer ÷30%

Bora Pure 
Før 37.500,-
Nå 31.875,-**

÷15% på hele sortimentet

Miele varmeskuff
ESW 7010 
Før 12.899,-
NÅ 9.675,-*

Miele vakuumeringskuff
EVS 7010 
Før 30.699,-
NÅ 23.025,-*

Kjøp 4 Miele-produkter  
og få kokkekurs for  

2 personer hos Miele!

GRATIS 
KOKKEKURS
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Utstillernavn Stand Bransje Utstillernavn Stand Bransje

Bad / VVS / Ventilasjon / Varme  
A-Bad F-10 Badromsinnredning -   
  VVS-butikk
Aparo Energi F-16 Bergvarme
Aromasense K-27 Dusjhode med   
  aromaterapi
Biovac F-22 Biovac     
  avsløpsrensesystem
Energi-Spar C-02 Varmepumper
Geberit D-03 Aquaclean WC
Girse Design H-02 Design utepeis
Henriksen Peisforum F-17 Peiser - Ovner
lavenergiSYSTEMER D-21 Desentral ventilasjon  
  med varmegjenvinning
Lux Norge B-13 Miljømaskin - Luftrenser
Mellem & Martinsen/VikingBad F-01 Badromsinnredning -  
  VVS-butikk
Naturlig Varme I-12 Varmepumper
Nekas D-12 Elektroinstallasjon -   
  Varmepumper
Provida Varme J-22 Infrarød varme  
  inne og ute
Robert Bosch A-16 Varmepumper
Romerike Energi  D-08 Varmepumper
Rørleggerhuset/VikingBad H-10 Baderomsbyggere
Samsung varmepumper A-03 Varmepumper
Seljord Varmeservice H-01 Peiser - Ovner - Stålpiper
Ski Boligventilasjon A-27 Ventilasjon
Thermia D-06 Varmepumper
Toshiba / NIBE C-30 Varmepumper -  
  Ventilasjon
Total Oppussing F-12 Maler - Rørlegger - VVS
Ventistål / Panasonic F-26 Varmepumper
Østlandske Varmesenter E-12 Varmepumper
  
Byggevarer / Håndverkertjenester / Kjøkken  
Agripa Glassrekkverk E-22 Rekkverksystemer
Profilco J-07 Glassrekkverk
Bengts F-27 Gulv - Vegg - Tak - Skyve- 
  dør - Maling - Hagemøbel
Berlund A-29 Kjøkkenutstyr
Easystone D-10 Benkeplater i stein
Elektro V.K.F E-05 Kjølerom - Vinskap
Elkjøp / Samsung E-10 Hvitevarer
Ellingard Collection B-09 Benkeplater (stein, terrazzo,  
  silestone) - Naturstex
FairNet E-13 Strykejernsystem
Formtrappen F-14 Trappefornying
Fresh Interiør F-04 Kjøkken - Bad - Garderobe
Garderobe-Mannen E-02 Skyvedørsgarderober
Gulvgalleriet D-07 Gulv
Hansen & Justnæs J-04 Dør - Trapp - Vindu
Herjedalskjøkken I-24 Kjøkkenfornying
HTH Kjøkken C-16 Kjøkken
JKE Design Lillestrøm & Asker E-06 Kjøkken
KEO Kjøkken E-20 Kjøkken - Bad - Garderobe
Klatre Eiendom A-07 Trapper

Kvik Lillestrøm I-20 Kjøkken - Bad - Garderobe
L.R Tak og Blikkenslagerservice F-23 Blikkenslager
Nerostein D-18 Benkeplater i granitt
Norsk Takfornying  
Oslo & Akershus E-24 Takfornying
Nortekk Taksenter A-18 Takshop
Oslo Oppussing F-09 Oppussing
Parkett & Gulv Studio F-07 Gulv
Proform Kjøkkenfornyelse G-22 Kjøkkenfornyelse
Quooker C-14 Quooker kokende vann
Rotpunkt Kjøkken F-18 Kjøkkeninnredning
Sentima Oslo D-04 Kjøkken - Bad - Garderobe
Skousen C-15 Hvitevarer
Snekker’n C-21 Garasjeport - Dør - Vindu
Stepmaster Norge B-06 Trapper
Step-up D-22 Trappefornying
Takfornying C-23 Takfornying
Vedum Minishop I-06 Kniver - Knivslipere -  
  Hagesaker
Vitamix I-04 Vitamix Blendere
Wangbergs  
Håndverkstjenester H-13 Terrassebygger
Weekend H-19 Kjøkkenfornying
Xella Norge D-11 Byggsystemer
XTrapp I-05 Trapper
  
Diverse  
Aberia A-17 Fosterhjemtjenester
Advokatfirmaet  
Molteberg Nilsen A-22 Advokattjenester
Advokatfirmaet Økland & Co F-19 Advokattjenester
Aurlien Vordahl & Co  
Advokatfirma A-13 Advokatjenester
Fuktspesialisten F-21 Fuktutdrivning av kjeller
Garlic Grater G-15 Håndmalte skåler  
  med rasp
Ginger Huuva K-16 Skinnbalsam -    
  Rengjøringsmiddel - 
  Hageslange
Huseierne A-10/A-11 Boligrådgivning
Hyttebutikken Stabekk B-10 Fritids- og hytteutstyr
If... B-12 Forsikring
Parking Solution avd. vakuumheis C-08 Vakuumheis
Superprodukts C-06 Drikkeflaske - Lim
Winzo H-17 Klær - SKinn
  
Elektro / Energi / Sikkerhet  
AudioCenteret C-01 Lyd - Hi-Fi
Canal Digital A-09 Satelitt - Streaming -  
  Underholdning
Elektroimportøren C-22 Elbilader - Smarthus -  
  Ledlys etc
Elkjøp/Samsung E-08 Lyd & Bilde
Ewave B-16 Intelligent strømstyring
Fixel C-25 Elbillader
Fjordkraft C-26 Strømleverandør
Gardermoen Elektro E-14 Elektroinstallasjoner

Utstillerliste  X Meeting Point
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Utstillernavn Stand Bransje Utstillernavn Stand Bransje

Utstillerliste  X Meeting Point
Hi - Fi klubben B-19 Lyd & Bilde
Ishavskraft E-16 Strømleverandør
KPN.no Kjøpesenter på nett H-24 Elektrisk peisovn
Norgesenergi A-08 Strømleverandør
Nokas K-29 Totalleverandør   
  sikkerhetsløsninger
Sector Alarm K-17 Boligalarm
R. Bergersen Sikkerhet & Design F-03 Lås - Sikkerhet
Talkmore J-17 Telefoni
Verisure B-14 Boligalarm
Vrio Lås & Nøkkel B-18 TrioVing-forhandler
  
Velvære / Smak / Renhold  
Aqua-tec J-20 Utendørs massasjebad -  
  Infrarød Sauna
Badstueksperten Din J-10 Badstu
Con-Gusto Linn W. Kraby D-19 Italienske matspesialiteter
ClickHeat I-02 Varmeprodukter
Euro Cheese I-21 Oliven - Ost
Frøysagarden G-12 Einerøykt laks - Varmrøykt  
  krydderlaks -  
  Cognacmarinert grav
Hypervibe K-23 Vibrasjonstrening
Interiørdetalj B-02 Tørkestativ
Kjevla Hjemmebakeri G-10 Lefser
KM Trading F-24 Helseputer
Memira B-23 Synskorrigering med laser
Norwex H-06 Renhold- og  
  kroppspleieprodukter
Polarbad Norge C-12 Utendørs massasjebad
Quality Spas Nordic C-04 Utendørs Spa
Respire wineset H-08 Vinsett
Sunrans-Spa H-26 Utendørs massasjebad
Spekestua A-15 Spekemat
Trimakk B-28 Støvsugere
Tupperware I-22 Kjøkkenutstyr
Wellness at home I-05 Utendørs massasjebad -  
  Utekjøkken
World of Comfort E-23 Massasjestoler
  
Hus / Hytte / Garasje  
Archihus I-13 Husleverandør
Birkeland Totalentreprenør E-15 Hus - Hytter
Boligmakeriet C-11 Husleverandør
BoligPartner A-20 Husleverandør
Eksjøhus I-16 Husleverandør
Fiskarhedenvillan C-03 Husleverandør
Hedalm Anebyhus B-08 Husleverandør
Igland Garasjen B-32 Garasje - Porter
Innohus K-25 Husleverandør
Instant Norge H-16 Stillas - Garasjeporter
Karlshusgarasjene B-05 Garasje
Råbyggerne PRO F-15 Arkitekttegnede bygg
Skalahus E-21 Husleverandør
Til- huset A-01 Tømmerhus- og hytter
Vesthus C-07 Husleverandør
Vestlandshus B-03 Husleverandør
  

Interiør / Farge / Soverom  
Bengts F-27 Gulv - Vegg - Tak - Skyve- 
  dør - Maling - Hagemøbel
Bolia G-08 Møbler - Interiør
CH Interiør D-13 Trapp - Spisebord - Møbler
Cemento G-18 Mikrosement
Dekorhuset F-06 Marmorpuss
Devlon B-20 Dørmatter
Edecor I-14 Interiør - Dekorasjon
Hästens Store A-06 Madrasser
Kunstlagret J-21 Kunst
Kvande & Nordvik Møbelfabrikk H-27 Møbler
Madrasseksperten A-30 Madrasser - Puter
Møbelringen  
Lillestrøm og Lørenskog E-18 Senger
Perfect Home B-22 Interiør
PG Møbler G-05 Møbler
Salez G-20 Interiør
Skovby B-26 Møbler
Vidcom Marketing F-20 Senger - Madrasser
Vidcom Marketing H-22 Seng - Pute - Mopp
Wonderland C-24 Senger - Madrasser
  
Bolig i utlandet  
Atlas International C-28 Bolig i Spania
Buy in Spain D-05 Bolig i Spania
Feriehusmiddelhavet J-15 Bolig i Nord-Kypros
Luxury In The Sun H-15 Bolig i utlandet
Mmhomex Norge F-13 Boliger i Tyrkia
The Viking Home A-23 Boliger i Tyrkia
  
Utemiljø / Solskjerming  
Bassengutstyr G-03 Svømmebasseng
Ditt Uterom K-19 Vinterhage
Fasadeprodukter J-11 Solskjerming -    
  Garasjeporter
Forefence J-03 Gjerder - Rekkverk - Gel- 
  endere - Levegger - Porter
Gjerdemannen / Euro Wind J-02 Gjerder - Levegger- Porter
Grønne Rom J-06 Gartner - Hagedesign
Kjell’s Markiser A-24 Solskjerming -    
  Garasjeporter
Lady Persienneindustri H-20 Solskjerming
Lumon Norge A-25 Innglassing av balkonger
Miljøinteriør K-22 Hagemøbler
Møbelringen Alna J-16 Hagemøbler
Norgesgjerde I-16 Gjerder
Norsol D-02 Solskjerming
Novahus G-04 Grillhytte - Badstutønner
Scandic Markiser K-20 Sol- og vindskjerming -  
  Garasjeporter
Superprodukts I-10 Hagebenker - Bord
Taigaen J-18 Hagemøbler
Villamarkisen I-01 Solskjerming
Vimax H-12 Vinterhager - Hagestuer
Vindex A-02 Vedlikeholdsfrie sprosser-  
  Gjerder - Levegger
  Med forbehold om trykkfeil og mangler.
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Se www.taigaen.no for alle modeller 

Maranta modulsofa

Modulsofa med standard bord i grå farge med matchende puter. Sofaen kan speilvendes  
etter ønske. Størrelse sofa: 240x307 cm. Størrelse bord: 123x75xH55cm

15.990,-15.990,-
Messepris

19.990,-Før kr

Limosa

Spisegruppe med 6 stk trådstoler og uttrekkbart bord 160/210x95 cm. 
Grå, sort eller beige stoler med matchende bord.

9.990,-9.990,-
Messepris

12.990,-Før kr

Næringsvegen 5 - 2340 Løten
E-post:post@taigaen.no • Tlf.: 625 47 100

www.taigaen.no 

32.990,-32.990,-
39.819,-
Før kr

Stor og flott sittegruppe i lys grå rotting med plass til mange. Str. sofa 252x370x252 cm.  
Inkludert utendørs gasspeis, beskyttelsesglass, regulator og utskjæring i bord.

Calla Cosmos med gasspeis
Messepris

MESSEKUPP HAGEMØBLER
Kjøp kvalitetsmøbler direkte fra importør uten fordyrende mellomledd

Stand 
J-18

Les mer - Klikk her
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Spisebord #24EH
Ordinærpris 22.499,-

Nå 14.999,- 

Bohus Strømmen - Åpningstider: 10-21 (10-19)
Støperiveien 5 2010 Strømmen
D. 28/2 - 1/3 2020

25%

oppbevaring
på stoler &

STAND: 
B-26

8-22 personer

20%
på bord

Stand 
B-26

Les mer - Klikk her
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Synnøves beste ryddetips

Slik får du 
orden hjemme
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– Som barn betalte jeg venninnene mine for å få lov til å rydde  
rommene deres, fordi jeg ikke klarte å kose meg og leke uten at  
rommet var organisert først, forteller Skarbø. 

Hun har med andre ord alltid hatt sansen for system og orden  
i rekkene. Men det var først da hun gikk på en smell etter at  
datteren hennes ble født, at hun innså at rydding handler om  
mye mer enn hvordan du har det rundt deg. 

– Rydding handler vel så mye om hvordan du har det innvendig.  
For meg er det en direkte sammenheng mellom hvordan jeg har  
det inni meg, og hvordan det ser ut hjemme. Er det kaos i heimen,  
blir det kaos i hodet også. Så jeg foretrekker orden både på  
inn- og utsida. 

Synnøves system  
Men det finnes selvsagt flere fordeler ved et ryddig hjem. 

– Det er jo selvfølgelig mye penere å ha det ryddig enn rotete.  
Også er det udiskutabelt mye mer praktisk å vite hvor du har alt  
du eier. Da slipper du å kaste bort livet ditt på å lete etter ting,  
sier Skarbø, som de siste årene har gitt ut to bøker om rydding. 

“Synnøves system: Slik ryddet jeg meg lykkelig”, som kom ut i 2016, 
tar for seg hvordan hun begynte å rydde i jakten på å finne tilbake til 
sin egen lykke. Boka ble en suksess, og året etter ble Skarbø å se  
i TV-programmet “Norske rotehjem” på TVNorge, der hun hjalp folk 
rundt omkring i Norge med å få orden på kaoset i hjemmet. 

– Da fikk jeg bevis på at det ikke bare er jeg som blir gladere og mer 
effektiv av å ha det ryddig.  Absolutt alle fikk et positivt resultat av  
å få renska opp i livet sitt, forteller forfatteren og programlederen. 

Kvitt deg med mest mulig
Hennes siste bok, “Synnøves system: Ryddelykke fra A til Å” er  
inspirert av de hun møtte under innspillingen av “Norske rotehjem”,  
og inneholder enda flere tips og praktiske lifehacks for å holde  
hjemmet og livet ditt organisert. 

Men er det alltid ryddig hjemme hos Skarbø? 

– Det er slettes ikke hundre prosent strøkent hele tida, men det er  
aldri helt bomba heller. For meg er det veldig enkelt å holde det  
ryddig, fordi jeg har gjort grunnarbeidet så godt én gang for alle.  
Gjør du det, slipper du å bekymre deg for rot, sier Skarbø. 

Hennes viktigste tips til de som ønsker et ryddig hjem, er å kvitte  
seg med mest mulig. 

– Det hjelper ikke å bare stue bort ting i skuffer og skap, for jeg  
mener at selv det du ikke ser i det daglige påvirker deg negativt.  
Ta for deg kategori for kategori, og selg, kast eller gi bort alt du  
ikke enten trenger eller er veldig glad i. Først når du har vært  
gjennom denne prosessen, kan du ta neste steg, som er å gi  
absolutt alt du eier en fast plass. Jo mindre du eier, desto lettere  
er det å holde det ryddig.

Synnøve Skarbø har elsket å rydde hele livet.  
Nå har hun blitt hele Norges ryddedronning. 

1.  Bytt ut store, klumpete kleshengere i tre eller plast med   
 tynne stålhengere. Det sparer du enormt med plass på.

2.  Slarkete støvletter kan skape kaos på skohylla, men hvis du  
 stapper en halvliters flaske ned i skaftet på dem, står de   
 som ranke tinnsoldater.

3.  Ikke bruk boden som en søppelplass. Bare lagre ting du vet   
 du kommer til å bruke igjen.

4.  Samle alt pålegget i en egen kurv i kjøleskapet, så har du alt  
 på ett sted, og du slipper å gå mange runder når du skal  
 dekke på til frokost.

5.  Lur måte å oppbevare sengetøyet ditt på: Lagre sengesettet  
 inne i det ene putevaret som hører til. Da finner du alt du   
 trenger med en gang og slipper å rote rundt i skapet  
 etter alt som matcher.

6.  Du trenger ikke kjøpe fancy kurver eller bokser til opp- 

 bevaring, helt ordinære skoesker funker akkurat like bra  
 til å sortere alt mulig i. Og siden de er så firkanta og stive  
 i pappen, kan du bruke dem som skuffeinndelere  
 i kommoden. 

7.  En knaggrekke på veggen kan brukes til veldig mye mer  
 enn bare jakker eller vesker. Hva med å henge opp smykker,  
 sykkelhjelmer, sko eller solbriller?

8.  Har du en skuff på badet? Legg et bestikkinnlegg i skuffen,   
 og legg tannbørstene og tannkremene dine her i stedet  
 for å la de stå i et udelikat tannglass på vasken.

9.  Bruk vakuumposer til å lagre vinterklærne, dyner eller andre   
 store ting i. Sug ut lufta med en støvsuger, og du får dobbelt  
 så god plass.

10.  Viktigst av alt: Slutt å kjøpe ting du ikke er brennsikker på  
 at du kommer til å trenge eller ha glede av.

Synnøves 10 beste ryddetips
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La barna få utfolde seg i vår

Mens du kikker, forhandler            og fornyer hjemmet
Aldersgrense 3 år - Kr 50 pr. barn

Disse 4 dørene 

kan kjøpes 

som utstillingspris

-40%
på messen!

Første mann
 til mølla!

MANDALHELLE KATRINE

SOFIE HEM MED SIDEFELT HARDANGERMELSOMVIK

FINN DRØMMEDØRA DI
- 25% PÅ YTTERDØR FRA HARMONIE

Hva er en Harmonie dør?
• Topp kvalitet med lav u-verdi
• Forsikringgodkjent låsenhet
• Hele 78 mm tykt dørblad - gir meget solid dør
• Lik innside som utside på de fleste modeller
• Få dør i valgfri farge

OSLO

DU FINNER OSS
PÅ STANDEN TIL: O.Johansen & Sønner AS

Sollihøgda Trevarefabrikk AS

Barneparken ligger i hall 2

Stand 
C-21

Les mer - Klikk her
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Kvinner som vinner!
– Trenger du en fremoverlent og kompetent advokat?

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen er et moderne og fremadstormende advokatfirma. 
Hos oss identifiserer vi utfordringer, ser muligheter og jobber knallhardt for at du 
skal få den hjelpen du trenger. Besøk oss på vår stand under Boligmessen 2020. 
Vi garanterer god stemning og en hyggelig prat!

tlf +47 468 07 761
post@advokatmn.no
www.advokatmn.no
www.nabokonflikt.no

Fantastiske 
messetilbud
-- Boligmessen 
i Oslo.

Kvik Jessheim
Storgata 20, 2050 Jessheim
tlf. 21 09 02 11
kvik.no/jessheim

Kvik Lillestrøm
Voldgata 4B, 2000 Lillestrøm 
tlf.64 84 03 70
kvik.no/lillestrom

Spar
momsen 
på kjøkken, bad,
vaskerom og
garderobe*

Akkurat nå har vi fantastiske messetilbud på 
Boligmessen i Oslo/Hellerudsletta. Stand nr. I-20. 
Vi gleder oss til å se deg.

Stand 
I-20

Stand 
A-22

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
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Kjøkken, bad og garderobe 
du ikke finner overalt

Våre naboer i øst er mestere i snekkerarbeider. Tibrokök er kanskje  
det beste eksempelet på nettopp det. Med håndverksmessige meget 
høye kvaliteter, med de mest moderne og tekniske løsningene og 
maksimal plassutnyttelse, er du sikret et kjøkken du vil trives med  
i tiår etter tiår. Husk at klassiske kjøkken aldri går av moten!

Fresh Interiør har fire fast ansatte montører med flere års erfaring 
med Fresh Interiør sine produkter. I tillegg er de er faktisk  
møbelsnekkere! Dermed løser de også uforutsette utfordringer  
som kan dukke opp underveis, på strak arm. Det sikrer et  
vellykket sluttresultat!

Klassiske kjøkken  
fra Sverige

Egne møbelsnekkere

Skulle du gjerne hatt et vaskerom som du ser på bildet over? 
Nå er det mulig - med innredning fra tyske Schüller og vaskemaskin/
tørke-trommel fra Miele. 
- Dette er en løsning som sikrer orden, full oversikt og god ergonomi, 
forteller Morten. Han sier det er på høy tid at også dette arbeids- 
rommet som gjerne brukes hver dag, får oppmerksomhet.
 
- Schüller er kjent for å være innovative på kjøkken. Nå bruker de  
sin kreativitet og sine ingeniørkunnskaper for å gjøre hverdagen enda  
enklere og bedre for folk flest. Vasking, tørking, håndtering av skitne  
og rene klær, stryking, kildesortering, lagring av bruskasser er blant  
funksjonene vaskerommet ivaretar.
Schüllers vaskeromskonsept finner du hele tiden utstilt i Fresh 
Interiørs forretninger på Jessheim og på Skøyen.

Nå kan du få full orden og oversikt også på vaskerommet.  
Det blir rett og slett et funksjonelt arbeidsrom!

Nå kan du få orden  
på vaskerommet

Fresh Interiør tilbyr unike løsninger fra leverandører som setter trendene, ikke bare  
kopierer	dem	etter	flere	år.	Prisvinnende	Next125	og	Schüller	kjøkken	er	tysk	på	sitt	beste!

Når vi møter daglig leder Morten Winterstad i Fresh Interiør, nevner 
han spesielt frontene i glass og keramikk som Fresh Interiør var  
først med i Norge. Lekkert som det er, er det ikke rart det er de  
mest valgte frontene blant kundene deres. Et annet eksempel er  
at de mange skroghøydene kundene kan velge blant. Én av dem  
gir så lav sokkelhøyde og dermed så høyt skrog, at du i praksis  
får ekstra lagringsrom tilsvarende en skuff!

Europas mest trendy på kjøkken og bad
Morten påstår at det er Italia og Tyskland som leder an i utviklingen  
på design og løsninger i Europa. Skandinavia henger stort sett flere  
år etter. Nettopp derfor er de tyske og ltalienske merkene og  
produktene som Fresh Interiør er alene om i Norge, så interessante. 

Gratis montering!
Som seg hør og bør, er det gode tilbud å hente hos utstillere på  
en boligmesse. Fresh Interiør er intet unntak. For å gjøre leveringen  
av kjøkken, bad og garderober fullkommen – uten bekymringer  
for deg selv – tilbyr Fresh Interiør gratis montering om du bestiller  
komplette kjøkken under messedagene eller i forretningene på  
Jessheim eller Skøyen innen utgangen av mars. Ja, Morten lover  
at du skal få dette gode tilbudet om du kun registrerer din interesse 
under messedagene og så kommer tilbake til en bestilling på  
et senere tidspunkt!
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• Forretninger i Drammensveien 127 på Skøyen i Oslo  
 og Trondheimsvegen 66 på Jessheim. 
• Meget store utstillinger med en rekke kjøkken og bad  
 i tillegg til garderober, fliser, parkett og lamper.
• Selger til hele Norge.
• 10 dyktige interiørdesignere, alle med solid erfaring.  
 En av designerne har spesiell kompetanse for proffkundene.
• Fire egne profesjonelle montører. 
• Stort fokus på å skape det unike i en helhetlig ramme for den enkelte kunde.
• Alle nyheter som lanseres på Hellerudsletta, blir etter messen  
 å finne i forretningene på Jessheim og Skøyen.

Fresh  
Interiør

Se mer på www.freshinterior.no

Edoné – Europas mest trendy baderom!
Norgeslansering på Boligmessen: 

Morten Winterstad i Fresh Interiør lover en skikkelig go’bit til helgen: 
For første gang kan du oppleve italienske Edoné baderomsløsninger! 
Igjen er det Fresh Interiør som henter de mest trendy produktene for 
boligen, hjem til Norge. En eksepsjonell design som bare må opple-
ves. Likevel er funksjonaliteten godt ivaretatt, lover Morten. 

– Bruken av nye materialer er spennende i seg selv: Glass, keramikk, 
finér og lakkerte flater. Vasker, speil, belysning, toaletter, badekar og 

dusjløsninger slik du aldri tidligere har sett det. Et enormt utvalg i ma-
terialer, farger og størrelser.

Edoné til stede på Boligmessen
En ekspert på løsninger for baderommet, en representant fra den 
italienske innovatøren Edoné, vil være til stede under messedagene. 
Så her er det bare å ta med seg planer, drømmer og spørsmål. En unik 
mulighet for å få de mest kvalifiserte innspill til baderommet ditt!

Nyheter og messetilbud fra alle leverandørene
Når du kommer inn på Boligmessen, får du Fresh Interiør sin store stand 
rett i mot deg. Der kan du i ro og mak oppleve nye trender og løsninger. 
Du kan også be om veiledning, og om du skriver deg på besøkslisten, 
kan du benytte deg av messe-tilbudene på kjøkken selv om dine planer 
skal realiseres litt fram i tid. 
– Våre Miele-tilbud gjør at du nå kan skaffe deg de verdenskjente tyske 
hvitevarene til priser du vanligvis må betale for produkter av langt lavere 
kvalitet og tekniske muligheter. Miele-tilbudene alene  
er mer enn grunn god nok til å oppsøke Boligmessens flotteste  
kjøkkenstand, sier daglig leder i Fresh Interiør, Morten Winterstad.  
Men det stopper ikke der. Tilsammen 18 leverandører er representert 
på standen, og alle kan friste med unike messetilbud. Trenger du ny 
benkeplate? Nytt blandebatteri? Nytt kjøleskap? Ny komfyr?  
Ny ventilator? Kokende vann rett ut fra springen? Nye møbler på badet? 
Ny garderobe? – Uansett er det nå du bør trå til slik at du får det beste 
til særdeles gunstige priser, lover Morten.
– Og selv om Boligmessen kun varer til søndag, gjelder tilbudene lenger 
i Fresh Interiør sine forretninger på Skøyen og Jessheim!

Kom og hør om alle nyhetene – og få garantert 
gode messetilbud på kjøkken, bad og garderobe 
enten du skal gjøre noe i hjemmet ditt nå eller  
litt fram i tid.

Bora benkeventilator er en serie revolusjonerende avtrekksvifter som 
trekker damp, fett osv. NED, direkte fra koketoppen.
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Etter mange år med et interiør preget  
av grått, hvitt og beige, opplever  
interiørdesigner og fargeentusiast  
Birgit	Torkildsby	at	stadig	flere	ønsker	
hjelp	til	å	finne	tilbake	til	en	fargerik	
tilværelse.

Interiørdesignerens beste tips:
Følg magefølelsen. Bygg på det du liker. Gjør noe som passer din type bolig. Lag en helhetlig plan, ikke velg en og en ting. 

Tekst: Ida Save
Foto: Anne Bråtveit @annemeranda_photo
Stylist: Ella på stell @ellapastell

– Hvis man ser stort på det, er det kun kort tid vi har holdt på med 
hvitt og grått. 90-tallet var fullt av sterke farger, og hvis du ser enda 
lenger tilbake, på bygninger i Røros og på bryggen i Bergen,  
folkedraktene våre og hvordan vi tradisjonelt har dekorert boligene 
våre, har det alltid vært mye farger og dekor. Men jeg tror mange 
trenger en liten guide for å finne tilbake til fargene, sier Torkildsby. 

Hun er utdannet produktdesigner, og har alltid jobbet med interiør. 
Etter nesten syv år som produktsjef og kreativ leder i Borge, begynte 
hun for seg selv. I dag jobber hun som interiørdesigner for både  
bedrifter og privatpersoner, og 28. februar kommer hun til  
Boligmesse på Hellerudsletta for å dele gode råd. 

– Jeg kommer til å gå gjennom årets fargetrender, og vil dele  
konkrete innredningstips slik at publikum lærer hvordan de kan 
skape en helhet i interiøret hjemme. 

Hva ønsker du?
Torkildsby forteller at stadig flere ønsker å bruke mer farger, tapet 
med mønstre og gardiner. 

– Etter mange år med hvitt, beige og grått, er det mange som er  

ganske blanke, og da kontakter de meg fordi de trenger hjelp til  
å bruke farger igjen. 

Interiørdesignerens kanskje aller viktigste tips, er å tenke på hva  
man selv ønsker.

– Man skal trives der man bor. Ta derfor hensyn til hvem som bor  
i boligen, tenk på hvilken funksjon de ulike rommene skal ha,  
og spill på lag med den boligen du har.

Sjekk klesskapet
Har du en drøm om mer farger i hjemmet, anbefaler hun å starte  
med å finne ut hvilke farger du alltid vender tilbake til. 

– Ta en titt i klesskapet - man kjøper ofte klær i farger man liker.  
Deretter kan du se i magasiner, eller for eksempel på Pinterest,  
og samle bilder med en stemning du liker.  Dersom du har hatt  
det veldig nøytralt lenge, kan det være fint å velge duse, støvete 
farger, men er du glad i farger, er det bare å kjøre på med knall- 
farger også. Husk bare på at ikke alle farger er veggfarger.  
Spør derfor om hjelp til å moderere fargetonen hos fargehandleren, 
tipser Torkildsby.

Romerik
e Energi A

S
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Opp til 40% 
Palermo-byggesett

Opp til 40%
Verona + Verona Lux

9.995,- Casø Langbord  90x200
Kan bli 5 meter med opp til 6 tilleggsplater a kr 995,-

Vi lager alt av møbler 
etter mål. Familiekøye fra 
7.900,- 

20%
på alt fra
BD Møbler

Komplett regulerbar seng 180x200
med TV-gavl og hodegavl.  Ord 60.415,-

PG Møbler er en frittstående 
møbelbutikk i Slemmestad.

Velkommen innom oss på 
Boligmesse, stand nr. A-29

www.pgmobler.no

50%

Nå 29.995,-

HANSEN & JUSTNÆS
T R E V A R E F A B R I K K

Besøk oss: BURÅSEN 13, SØRLANDSPARKEN

Vår spesialitet er å produsere SKREDDERSYDDE INTERIØRER! Vi tilbyr førsteklasses  
løsninger både til KJØKKEN, BAD, TRAPPER, GARDEROBESKAP, VINDUER m.m.

Tlf: 38 14 45 00    www.h-j.no
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HANSEN & JUSTNÆS
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Vår spesialitet er å produsere SKREDDERSYDDE INTERIØRER!  
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TRAPPER, GARDEROBESKAP, VINDUER m.m.

VARMEPUMPER

VINDUER - DØRER

Spar opptil 75% av energiforbruket

Vedlikeholdsfrie i PVC med energiglass

Nibe - Daikin - Thermia - Panasonic - Biobrennere

MESSE-
TILBUD

÷50-60%
Rabatt!

Romerik
e Energi A

S

www.ro
merike

-energi.no - t
lf. 6

3 82 60 19

Vi tr
effe

s på stand D-08

Husk olje
forbud. O

ver ti
l B

io?

Vinduer s
parer o

gså energi!

www.vld
.no - t

lf. 9
7 97 35 20

Vindusleverandøren Norge AS

Stand 
G-05

Stand 
J-04

Stand 
D-08

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her



40

Vi trekker vinneren i januar 2021. Følg med på huseierne.no

Vi trekker vinneren i januar 2021. Følg med på huseierne.no

Messekampanje: 

20 %
på elektrisk arbeid

norgesmesteren i 501!

kast dart mot
Vinn fete premier!

I standen vår:

Kom på messe med Fixel
- elektriker på dagen i Oslo og Akershus

Stand 
C-25

Les mer - Klikk her
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Før Etter

20 ÅRS ERFARING - DIN TRYGGHET!

Tlf.: +47 47706066   E-post: post@step-up.no

www.step-up.no

Massivt treverk - digital oppmåling - miljøvennlig og varig
- tids- og kostnadsbesparende - den beste kompetansen

Vi fornyer gamle
trapper og rekkverk! 

Spesialister på peis og varme!

Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@seljordvarme.no

Størst på utvalg  
og best på pris!
 P e i s e r   |   P i p e r   |   O v n e r   |   M a t o v n   |   U t e v a r m e

Vi realiserer din peisdrøm!
Peispakker fra  
Seljordvarme.no

• Peisinnsats
• CAD Tegning
• Scamotec peisplater 
• Tilbehør+stålpipe

Vi  
tegner 
peisen 

din!

Veil. 22 590,-

Alle  
som besøker 

vår stand  
får gratis  

verdi- 
kupong

Laredo er moderne 
peisovner med moderat 
effektuttak. 

Laredo A

Kleberstein

Keramikk
Stål

Priseks.  
HEAT U 70 

Veil. 49 390 
Messepris 
kr 41 980,-

Tilpasset lavenergihus

DN 700
Swing

Priser fra 29 590,- (Classic)
Messepriser fra 24 990,-

Forno Vero 80 SE 
Veil. pris: 16 990,-

Messepris:  
14 490,-

Vedfyrt bakerovn

Prepara la vera pizza italiana a casa!

Veil. 25 590,-

Veil. 25 590,-

Spar 7 500,-

17 590,-
19 990,-

19 990,-

Vi trekker vinneren i januar 2021. Følg med på huseierne.no

“Vi gjør transport enkelt og effektivt”

Einar Evensen
Transport Manager

Tlf: (+47) 928 31 333
Mail: einar@compasscargo.no

Vi er en del av Compass Fairs AS, og har ansvar for all transport  
knyttet til Boligmesse og andre arrangementer. Har din bedrift  
behov for transport i inn- og utland? Ta kontakt!

Nummer 1
på messetransport 
i Skandinavia

Stand 
H-01

Stand 
D-22

Les mer - Klikk her
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Vår Expo Designer utformer  
flotte stands som eksponerer dine produkter på riktig måte. 

compassfairs.no
COMPASS FAIRS AS - Postboks 187, 2021 Skedsmokorset
Industriveien 19 - 2020 Skedsmokorset

Kontaktperson:
Andreas Hansen
Expo designer

(+47) 996 23 556
andreas@compassfairs.no

Expo Designer

Her er det kun FANTASIEN som setter grensen

Trenger din 
bedrift hjelp til 
å skille seg ut i 

mengden? 

Få hjelp til  
utforming  
av stand!

   LÄMPÖÄSSÄ PRICE LIST 2017 

Smarte løsninger   •   Tlf: 97 11 23 77   •   post@energi-spar.no   •   www.energi-spar.no

F-GASS
sertifisert

35 års 
erfaring

» Varmt bad hele året
 Uten varmekabler
» Varmt hus OG varmt vann -  samtidig
 Ikke enten/eller som er vanlig
» Automatisk temp.styring eller via internett
 Opptil 3 uavhengige kurser ut fra tank
 

» Akkumulator/Buffertank
 Varmtvannsbereder 230 eller 430 liter
 Dusjvann til 1/2 pris av konkurrentene
» Strøm/effektmåler inkludert i prisen
 Gir kontroll på strømforbruk
» NYHET: Tilkobling til Aircon og kjølerom
 Du tjener penger på å kjøle
» Tilkobling for solfanger

» Enkel = Rimelig installasjon
 Alt i ett kabinett = en komplett løsning

VarmepumpeNYHET: Inverter varmepumper 3-24kW

Tilkobling  
sol og mat- 
bodkjøling
www.lampoassa.no

Still høye krav når du velger varmepumper  
og unngå en kostbar historie... ENOVA STØTTE til Vannboren og Bergvarmepumpe.

Stand 
C-02

Les mer - Klikk her
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Bergvarmespesialisten  
for nybygg- og for deg med høye strømutgifter!
Over 350 installerte anlegg

Velkommen til  
oss på stand F-16! 

www.aparoenergi.no - Tlf: 93 23 89 00

TRYGG RÅDGIVNING - GODE LØSNINGER

Universitetsgaten 22 0162 Oslo | tlf: 21 09 59 95 | e-post: kontakt@avco.no 

 TRYGG RÅDGIVNING, GODE LØSNINGER

IKKE ALLE PROBLEMER LØSES AV SEG SELV

HELDIGVIS FINNES DET HJELP

ADVOKATER MED SPISSKOMPETANSE INNEN

EIENDOM - FAMILIE - ARBEIDSRETT - NÆRINGSLIV

Universitetsgata 22 0162 OSLO | 21 09 59 95 | kontakt@avco.no | www.avco.no

BESØK OSS PÅ
VÅR STAND FOR 

GRATIS RÅDGIVNING

Stand 
F-16

Stand 
A-13

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her



44

– Den mest vesentlige endringen innebærer at selger ikke lenger  
skal ha mulighet til å ta “solgt som den er”- forbehold, og at  
vesentlighetskravet knyttet til mangelens verdi fjernes. Dette skal 
styrke kjøpers stilling, men stiller også krav til at kjøper setter seg  
inn i dokumentasjonen som foreligger, forteller Bjørg Strandos  
Granerud fra Advokatfirmaet Økland & co.

– I dag kan selger tjene på å gi minst mulig informasjon. Ved lov-
endringen vil boligselgere pålegges å legge frem informasjon,  
slik at takstmenn kan avdekke skjulte feil før salget, ikke etterpå.  
Endringen innebærer også økte krav til både takstrapporter og  
bygningssakyndige som skal lage takstrapportene legger  
kollega Stine Thorsen til.

Gratis vurdering
Sammen skal de på Boligmesse på X Meeting Point holde foredrag 
der de går gjennom de mest vesentlige endringene i avhendings-
loven, som kan tre i kraft allerede i juli.

– Vi vil snakke om hva som blir annerledes, og hva man i enda større 
grad bør passe på. I tillegg kommer vi med gode råd til selger og 
kjøper, blant annet om reklamasjonsfrister.

Advokatene tror mange ville vært tjent med å oppsøke juridisk hjelp, 
og presiserer at det ikke nødvendigvis trenger å bli så dyrt.

– Mange har rettshjelpsdekning i innboforsikringen sin. Vi tilbyr  
også gratis vurdering av saken, så kom gjerne innom vår stand  
på messen. Dersom du er usikker på om du bør gå videre med  
juridisk hjelp, vil vi være behjelpelige med å sette opp tid for en  
slik vurdering.

Reklamer med en gang 
Granerud forteller at det er flere feller å gå i som kan føre til at man 
mister et rettmessig krav.

– Mange retter opp eller leier inn noen til å rette opp feilen, og venter 
med å reklamere. Det kan medføre at du mister retten til utbedring, 
prisavslag og erstatning. Om du oppdager ulike feil og mangler,  
eller er usikker på kvaliteten av det du har kjøpt, bør du dokumentere 
manglene og hente inn en takstmann eller en fagkyndig person  
som kan vurdere om det er en mangel, sier Granerud.

Deretter anbefaler hun å reklamere til selger så raskt som mulig.  
Fristen for å reklamere vil ved fast eiendom være «innen rimelig tid» 
fra kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hensynet til  
selger tilsier at tre måneder normalt vil ligge i yttergrensen av det 
som kan ansees som rettidig reklamasjon.

– Det er også viktig å følge opp saken med en spesifisert  
reklamasjon dersom man ønsker at selger skal rette feilen eller  
betale tilbake deler av kjøpesummen. Vår erfaring er faktisk at  
selgere ofte er på tilbudssiden og ønsker å rette opp eventuelle feil  
og mangler, spesielt dersom du kjøper nytt, avslutter Granerud.

Advokatenes viktigste tips 
Granerud og Thorsen har trukket fram sine viktigste tips til de som 
skal selge eller kjøpe bolig etter at den nye loven har trådt i kraft: 

Selger
Sørg for at kjøper får alle opplysninger og fremlegg all dokumen- 
tasjon du har, ikke tenk at du kan tjene på å la være fortelle om  
lekkasjen forrige måned. Tegn forsikring. 

Kjøper
Sett deg godt inn i dokumentasjonen som blir fremlagt og kontroller 
opplysninger som blir gitt. 

Tekst: Ida Save • Foto: Advokatfirmaet Økland & Co

ved kjøp  
og salg  
av bolig

Strengere  
regler

I 2019 ble det vedtatt å endre 
avhendingsloven, noe som vil stille 
strengere krav til både kjøper og  
selger. Lurer du på hva dette vil  
bety for deg? Da bør du få med  
deg foredraget til Advokatfirmaet  
Økland & Co på Boligmesse. 

Møt advokatene på Boligmesse! Har du juridiske spørsmål?  
På Boligmesse finner du flere advokater som står klare for å hjelpe deg: 

Advokatfirmaet Økland & co.  • Advokatfirmaet Molteberg Nilsen • Aurlien Vordahl & co. advokatfirma
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Cemento.no ved Bærum Bygg og Interiør AS leverer mikrosement  
av ypperste kvalitet. Med mikrosement kan man fornye alle overflater, 
både gulv og vegger, og skape en moderne, slett og minimalistisk stil.  

Vi produserer også møbler og har spesialisert oss på runde spisebord  
- ingenting er hyggeligere enn et rundt bord.

Ta turen innom vår stand for en hyggelig prat  
om mikrosement og dens genuine egenskaper.

Velkommen til informasjonsmøter: 

Lillestrøm  
Røde Kors huset,  
Skedsmogata 3C
Tirsdag 3. mars  
kl. 18.00

Moss  
I våre lokaler i  
Ekholtveien 114,  
1526 Moss
Onsdag 4. mars  
kl. 18.00

Aberia søker etter flere familiehjem.
Kom gjerne innom vår stand  
for en prat

Følg oss 
på facebook

Du finner mer informasjon om  
oss på www.aberia.no

Polarbad Norge 
har et stort  
utvalg av mot-
strøms basseng  
i alle størrelser.  
Vi hjelper deg 
gjerne med  
å finne det som 
passer deg best.

FRA
169.000,-

Bad fra
59.900,-

BOLIGMESSE PÅ HELLERUDSLETTA
Polarbad Norge - Bad i alle prisklasser

Polarbad Norge AS
Billingstad

Billingstadsletta 17 • 1396 Billingstad

Kontaktpersoner:
Tine Hallan

Tlf: 404 11 267    
tine@polarbad.no 

Jane Klonteig 
Tlf: 908 27 430     

jane@polarbad.no  

Mathias Klonteig 
Tlf: 400 46 437

mk@polarbad.no

Åpningstider butikk: Man-fre 10-17  •  Lør 11-15

Jupiter
Jupiter er et mellomstort og perfekt familie 

bad for de som ønsker å bruke litt mindre 
penger på et supert massasjebad.

1 pumpe 40 dyser 200 x 200 x 87cm.

ORCA
Medium størrelse massasjebad  

som passer til hele familien. 
Str. 231 x 231 x 104cm

Stand 
C-12

Stand 
G-18

Stand 
A-17

Cub Signatur Selec
Cub er en av de mest allsidige designene 

i vårt utvalg. Den har et nøyaktig formet 
terapisete, et romslig loungesete og et 

hjørnesete for et par venner til 2,17 x 2,17  
x 104 cm. Den har 2 pumper og 40 dyser.

NÅ: 149.900,-Før: 229.900,-

NÅ: 79.900,-Før: 114.900,-

Klondiker Legende Select
Luksus er det som preger Klondiker – 
våre to mest komfortable loungeseter 
med perfekt plasserte armstøtter møtes i 
et grasiøst innstigningsområde 235 x 235 
x 98cm. Den har 3 pumper og 61 dyser.

NÅ: 179.900,-Før: 259.900,-

SJEKK VÅRE MESSEKUPP

Møt oss på vår stand C-12  
for en hyggelig prat 

NÅ: 116.000,-Før: 169.000,-

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
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R. Bergersen Sikkerhet & Design tilbyr alt fra lekre knotter og dørvridere,  
til elektroniske dørløsninger som bidrar til en enklere og tryggere hverdag.
– Ønsker du en leverandør enten av tradisjonelle låssystemer,  
moderne adgangssystemer eller beslag der både funksjon og design 
står i fokus, er vi din fremtidige samarbeidspartner, sier Roar Forfang  
i R. Bergersen Sikkerhet & Design. 

Viktige detaljer 
R. Bergersen Sikkerhet & Design tilbyr blant annet et bredt utvalg  
av dørvridere, møbelhåndtak og knotter, samt hele badersomsserier  
i fargene matt sort, hvit, blank og matt gull, kobber, bronse, krom  
og børstet stål. Produktene kommer fra kjente merkenavn som blant 
annet Formani, FROST, Turnstyle, Samuel Heath, Rocky Mountain  
og Vipp. 

– Det er gjerne de små detaljene som utgjør en forskjell og kan  
gi rommet et helt annet uttrykk. For eksempel har flere av FROST  
sine produkter vunnet designpriser flere år på rad, og vi vil presen-
tere noen av produktene i deres baderomsserie på messen, sammen  
med matchende boligutstyr. 

Enklere og tryggere hverdag 
På messen vil de også presentere ulike løsninger innen adgangs- 
kontroll, porttelefon, låser og låssystemer. 

– Vi går over til mer og mer elektroniske løsninger, og ser i dag en  
stor økning i salg av elektroniske kodelåser og nyere porttelefon-
løsninger som kan styres via en app. Mange beboere ønsker også 
nøkkelbrikker fremfor nøkler, forteller Forfang. 

Et viktig argument er målet om en enklere hverdag for hele familien. 

– Vi kan bistå med valg av produkter tilpasset ditt behov når det  
kommer til sikring og lås av boligen. Elektroniske dørløsninger bidrar 
ikke bare til en enklere hverdag, men også en tryggere en. Ved valg  
av en slik løsning kan du være sikker på at boligen til enhver tid er 
låst, og du kan gi adgang til andre som skal inn i boligen selv om  
du ikke er hjemme. Det gir deg full kontroll på hvem som har  
adgang til deres bolig, og nøklene havner aldri mer på avveie,  
avslutter Forfang, som ser frem til en hyggelig prat på messen. 

Tekst: Ida Save • Foto: Produsenten

           detaljer
og smarte løsninger
Lekre
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Zanda Arktis

pr. m2/inkl. mva +
frakt/oppheising/paller.

Gjelder ved levering  
fra produsent

139,-

Arktis “ru” dobb.  
krum betongtakstein.
30 års garanti!

Kun kr:

pr. m2/inkl. mva +
frakt/oppheising/paller.

Gjelder ved levering  
fra produsent

69,-

Palema Benderitt dobb.  
krum betongtakstein.
30 års garanti!

Classic stål
takplater, sort

pr. m2/inkl. mva. Fra lager.  
Sort Std. Lengder

119,-

Vinn nytt tak med Norges mest solgte ståltakpanner. 150 m2 BMI Aerodek  
Tradition Plus ståltakpanner til en verdi av 41.146,-

KONKURRANSE
Gå inn på www.nortekk.no og svar på noen enkle spørsmål for å vinne!

SKAL DU BYTTE TAK?

www.nortekk.no

Vi hjelper deg med riktige løsninger for et flott resultat.
Vi har markedets beste priser på komplette tak og  
leverer varer over hele landet.

Be om pristilbud på ditt prosjekt nå!

Kom gjerne innom vår butikk på Skedsmokorset og se vår store utstilling.  
Vi kan hjelpe deg med råd under hele leggeprosessen. Vi kan også lage  
beslag på mål. Gode rabatter for deg som skal kjøpe komplett tak.

For info og åpningstider se www.nortekk.no
Tlf.: 63 87 15 50 - Mail: taksenter@nortekk.no

Stor Boligmesse-

kampanje
Kampanjetilbud gjelder ut mars 2020

AreoDek
tradition plus

pr. m2/inkl. mva
229,-

Billigst 
i Norge?

AeroDek tradition plus. Norges 
mest solgte taksteinsplate!  
Nå med 40 års garanti!

Industriveien 9C, 2020 Skedsmokorset

Du treffer oss på Boligmesse på Hellerudsletta 28. februar - 01. mars 2020

Benders Tvilling glasert  
teglstein dobbeltkrum.
30 års garanti!

Nedløp
75 mm 3 m

pr. lm./inkl. mva
Sort og hvit

53,-
Takrennedeler

÷50%

Takrenne
125 mm 4 m

pr. lm./inkl. mva
Sort og hvit

3975
Kun kr:

pr. m2/inkl. mva +
frakt/oppheising/paller.

259,-

Kvalitetstegl til 
markedets beste pris!

Stand 
A-18

Les mer - Klikk her
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Følg oss på  
sosiale medier

VINN GRATIS 
STRØM.
Vi lover mye energi på Ishavskraft-standen og kjører 
spennende konkurranser hele helgen.

Premien er 3 måneder gratis strøm og vi trekker flere 
vinnere hver dag. Kom innom! 
 

boligmesse.no

100˚C kokende 
vann på ett sekund 

rett fra springen
Med kaldt, varmt og kokende vann fra samme kran 

gir Quooker nye muligheter. Til kaff e, te, matlaging og 
rengjøring. En enkel og sikker løsning til det moderne 

kjøkken som sparer tid, vann og strøm.

MØT OSS PÅ STAND NR. C 14

Q
uo

ok
er

.n
o

100˚C kokende 

NYHET
praktisk 
uttrekk-
slange 

Stand 
C-14

Stand 
E-16

Les mer - Klikk her Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
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GEBERIT AQUACLEAN. DUSJTOALETTET.

www.geberit-aquaclean.no eller 67 97 82 00

Opplev en helt ny følelse av friskhet  og renhet med  
Geberit AquaClean. Toalettet med dusjfunksjon rengjør 
deg enkelt med temperert  vann. Et knappetrykk er alt 
som skal til. For bedre hygiene og velvære.
→   →  www.geberit-aquaclean.no

Messetilbud

ÈN DUSJ OG ALL TVIL
BLE SKYLT BORT.

Stand 
D-03

MESSEKUPP!
Besøk Rørleggerhuset & VikingBad 
på Boligmessen, Hellerudsletta 

28.Februar - 01.Mars
Hall 2, stand H -10

20% 
PÅ ALLE  

BADEROMS- 
PRODUKTER

FRØYA rainshower 
Sort matt 
 
MESSEPRIS: 

6 490,- 
(veil 9 490,-)

Stand 
H-10

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
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www.samsung-varmepumper.no |  Tlf: 23 17 05 20 

KULDEMEDIE R32

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A++. 

LAVT LYDNIVÅ
Stille drift ned til 17 dB(A)  

HØY EFFEKT
Driftsikker varmekilde ned til -30 °C.

LUFTRENSING

partikler  og allergener i inneluften. 
Innebygget filter som reduserer

CRYSTAL GLOSS DESIGN

Samsung varmepumpe til en pryd i 
hjemmet.

Elegant overflatefinish gjør

TRIANGULÆR FORM
Mer luft inn, mer luft ut.
Høyere ytelse.

VEDLIKEHOLDSVARME
Styr innetemperaturen gradvis fra         
8 til 30°C. 

-30°C

R32

SMART WIFI
Overvåk og fjernstyr din varmepumpe 
via app fra din mobil eller nettbrett.

Wifi inkludert kostnadsfritt.

GOOD SLEEP MODUS
Anlegget tilpasser riktig  temperatur 
gjennom natten.

* Egenskaper varierer mellom de ulike modellene - forhør deg med din forhandler.

KULDEMEDIE R32

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A++. 

LAVT LYDNIVÅ
Stille drift ned til 17 dB(A)  

HØY EFFEKT
Driftsikker varmekilde ned til -30 °C.

LUFTRENSING

partikler  og allergener i inneluften. 
Innebygget filter som reduserer

CRYSTAL GLOSS DESIGN

Samsung varmepumpe til en pryd i 
hjemmet.

Elegant overflatefinish gjør

TRIANGULÆR FORM
Mer luft inn, mer luft ut.
Høyere ytelse.

VEDLIKEHOLDSVARME
Styr innetemperaturen gradvis fra         
8 til 30°C. 

-30°C

R32

SMART WIFI
Overvåk og fjernstyr din varmepumpe 
via app fra din mobil eller nettbrett.

Wifi inkludert kostnadsfritt.

GOOD SLEEP MODUS
Anlegget tilpasser riktig  temperatur 
gjennom natten.

* Egenskaper varierer mellom de ulike modellene - forhør deg med din forhandler.

HØY EFFEKT

KULDEMEDIE R32

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A++. 

LAVT LYDNIVÅ
Stille drift ned til 17 dB(A)  

HØY EFFEKT
Driftsikker varmekilde ned til -30 °C.

LUFTRENSING

partikler  og allergener i inneluften. 
Innebygget filter som reduserer

CRYSTAL GLOSS DESIGN

Samsung varmepumpe til en pryd i 
hjemmet.

Elegant overflatefinish gjør

TRIANGULÆR FORM
Mer luft inn, mer luft ut.
Høyere ytelse.

VEDLIKEHOLDSVARME
Styr innetemperaturen gradvis fra         
8 til 30°C. 

-30°C

R32

SMART WIFI
Overvåk og fjernstyr din varmepumpe 
via app fra din mobil eller nettbrett.

Wifi inkludert kostnadsfritt.

GOOD SLEEP MODUS
Anlegget tilpasser riktig  temperatur 
gjennom natten.

* Egenskaper varierer mellom de ulike modellene - forhør deg med din forhandler.

MARKEDETS LAVESTE 
LYDNIVÅ 17 dB

KULDEMEDIE R32

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A++. 

LAVT LYDNIVÅ
Stille drift ned til 17 dB(A)  

HØY EFFEKT
Driftsikker varmekilde ned til -30 °C.

LUFTRENSING

partikler  og allergener i inneluften. 
Innebygget filter som reduserer

CRYSTAL GLOSS DESIGN

Samsung varmepumpe til en pryd i 
hjemmet.

Elegant overflatefinish gjør

TRIANGULÆR FORM
Mer luft inn, mer luft ut.
Høyere ytelse.

VEDLIKEHOLDSVARME
Styr innetemperaturen gradvis fra         
8 til 30°C. 

-30°C

R32

SMART WIFI
Overvåk og fjernstyr din varmepumpe 
via app fra din mobil eller nettbrett.

Wifi inkludert kostnadsfritt.

GOOD SLEEP MODUS
Anlegget tilpasser riktig  temperatur 
gjennom natten.

* Egenskaper varierer mellom de ulike modellene - forhør deg med din forhandler.

WI-FI STYRING

KULDEMEDIE R32

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A++. 

LAVT LYDNIVÅ
Stille drift ned til 17 dB(A)  

HØY EFFEKT
Driftsikker varmekilde ned til -30 °C.

LUFTRENSING

partikler  og allergener i inneluften. 
Innebygget filter som reduserer

CRYSTAL GLOSS DESIGN

Samsung varmepumpe til en pryd i 
hjemmet.

Elegant overflatefinish gjør

TRIANGULÆR FORM
Mer luft inn, mer luft ut.
Høyere ytelse.

VEDLIKEHOLDSVARME
Styr innetemperaturen gradvis fra         
8 til 30°C. 

-30°C

R32

SMART WIFI
Overvåk og fjernstyr din varmepumpe 
via app fra din mobil eller nettbrett.

Wifi inkludert kostnadsfritt.

GOOD SLEEP MODUS
Anlegget tilpasser riktig  temperatur 
gjennom natten.

* Egenskaper varierer mellom de ulike modellene - forhør deg med din forhandler.

ENERGIEFFEKTIV

KULDEMEDIE R32

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A++. 

LAVT LYDNIVÅ
Stille drift ned til 17 dB(A)  

HØY EFFEKT
Driftsikker varmekilde ned til -30 °C.

LUFTRENSING

partikler  og allergener i inneluften. 
Innebygget filter som reduserer

CRYSTAL GLOSS DESIGN

Samsung varmepumpe til en pryd i 
hjemmet.

Elegant overflatefinish gjør

TRIANGULÆR FORM
Mer luft inn, mer luft ut.
Høyere ytelse.

VEDLIKEHOLDSVARME
Styr innetemperaturen gradvis fra         
8 til 30°C. 

-30°C

R32

SMART WIFI
Overvåk og fjernstyr din varmepumpe 
via app fra din mobil eller nettbrett.

Wifi inkludert kostnadsfritt.

GOOD SLEEP MODUS
Anlegget tilpasser riktig  temperatur 
gjennom natten.

* Egenskaper varierer mellom de ulike modellene - forhør deg med din forhandler.

MILJØVENNLIG 
KULDEDMEDIE

KULDEMEDIE R32

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A++. 

LAVT LYDNIVÅ
Stille drift ned til 17 dB(A)  

HØY EFFEKT
Driftsikker varmekilde ned til -30 °C.

LUFTRENSING

partikler  og allergener i inneluften. 
Innebygget filter som reduserer

CRYSTAL GLOSS DESIGN

Samsung varmepumpe til en pryd i 
hjemmet.

Elegant overflatefinish gjør

TRIANGULÆR FORM
Mer luft inn, mer luft ut.
Høyere ytelse.

VEDLIKEHOLDSVARME
Styr innetemperaturen gradvis fra         
8 til 30°C. 

-30°C

R32

SMART WIFI
Overvåk og fjernstyr din varmepumpe 
via app fra din mobil eller nettbrett.

Wifi inkludert kostnadsfritt.

GOOD SLEEP MODUS
Anlegget tilpasser riktig  temperatur 
gjennom natten.

* Egenskaper varierer mellom de ulike modellene - forhør deg med din forhandler.

VEDLIKEHOLDSVARME
FRA 8-30°C

Kom innom Elektro VKF sin stand 
for flere gode messetilbud!

Messe 
kupp!

Kjølehjørne til 
kr 23.990,-

Før 34.695,-

Elektro VKF AS 1970                 202050år

1970                 202050år

Elektro VKF AS

5 stk. Vinskap Cave 20BU

Vi feirer med tilbud på følgende utgående produkter

Kjøleaggregat CU450

Kom innom Elektro VKF sin stand 
for flere gode messetilbud!

Messe 
kupp!

Kjølehjørne til 
kr 23.990,-

Før 34.695,-

50%÷ 25%÷

Stand 
E-05

Stand 
A-03

Bolig i utlandet
Du finner representanter her:
Atlas International  Stand C-28
Buy in Spain  Stand D-05
Feriehusmiddelhavet  Stand J-15
Luxury in The Sun  Stand H-15
Mmhomex Norge  Stand F-13
The Viking Home  Stand A-23

Ditt nye feriehjem:
Spania - Tyrkia - Nord-Kypros - Dubai

Les mer - Klikk her

Les mer - Klikk her
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Stand 
F-20

Les mer - Klikk her
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For alle landets 
boligeiere
Send HL204 til 2007 for å få messepris i dag!
Kr 263,- for ett års medlemskap. Gjelder kun nye medlemmer

Stand 
B-12/B-14

Stand 
A-08/A-10/A-11
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For alle landets 
boligeiere
Send HL204 til 2007 for å få messepris i dag!
Kr 263,- for ett års medlemskap. Gjelder kun nye medlemmer

For alle landets 
boligeiere
Send HL204 til 2007 for å få messepris i dag!
Kr 263,- for ett års medlemskap. Gjelder kun nye medlemmer

Les mer - Klikk her
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Foto: Marius Fiskum

Ballongslippet
Søndag kl. 16.30 v/scenen.  
250 ballonger slippes ned over publikum.17 ballonger inneholder premier!

Premier  
for totalt kr.   

74.472,- 
Møt opp ved scenen  

og delta – du kan  
bli en vinner!

AnySharp knivsliper og drikkeflaske
Suveren mekanisk knivsliper for stålkniver og praktisk vannflaske. 
Verdi kr 599,-

Levert av Vedum Minishop

Stand 
I-06

Ovnsvifte og peissett   
Fåvne 110 selvgående ovnsvifte  
som passer de fleste ildsteder,  
og WF peissett i sort stål.
Verdi kr 1.509,-

4 delers bambuspute
Pute m/bambustrekk, ekstra trekk, bambus nakkepute.  
Lindrer vond nakke, migrene, søvnløshet eller snorking.
Verdi kr 2.288,-

Levert av Vidcom Marketing

GAVEKORT

GRATULERER! 
Du har vunnet 3 timer juridisk bistand til en verdi av kr 7 500. 
Du når oss på: tlf + 47 468 07 761, post@advokatmn.no eller www.advokatmn.no.
Mvh Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

NB! Saken må falle inn under et av våre fagfelt og gavekortet må benyttes innen utgangen av 2020.

MESSEKUPP!
Besøk Rørleggerhuset & VikingBad 
på Boligmessen, Hellerudsletta 

28.Februar - 01.Mars
Hall 2, stand H -10

20% 
PÅ ALLE  

BADEROMS- 
PRODUKTER

FRØYA rainshower 
Sort matt 
 
MESSEPRIS: 

6 490,- 
(veil 9 490,-)

Terrassevarmer   
HA55 terrassevarmer 
Verdi pr stk. kr 1.495,-

Gratis strøm   
Gratis strøm i 3 måneder inntil kr 5.000,-.  
Nettleie er ikke inkludert. 
Verdi inntil kr 5.000,-

2 stk. premier

Partycooler   
Partycooler for oppbevaring og 
kjøling av ulike typer drikkevarer 
på flaske eller boks. Moderne  
og stilig design som passer i  
de fleste omgivelser. Kjøleren 
har en kapasitet på 36 liter og 
med plass til ca. 60 stk 33 cl. 
bokser. Kjøler fra -5C til +10C. 
Leveres med hjul og er enkel  
å flytte rundt på. 
Verdi kr 1.990,-

Frost Pedalbøtte   
Sort/polert.  
Verdi kr 2.183,-

Portable Air Purifier   
En liten og hendig “miniluftrens-
er”, er perfekt til bruk i bilen,  
på nattbordet, kontorpulten  
eller på reise. Fjerner den  
effektivt bl.a pollen og svevestøv.
Verdi kr 1.990,-

Juridisk bistand   
Tre timer juridisk bistand. (NB: Saken må falle inn under  
våre fagfelt og gavekortet må benyttes innen utgangen av 2020.

Verdi kr 7.500,-

Vedlikeholdsspyling og rørinspeksjon   
Av en stk. bolig. Vedlikeholdsspyling av rør med  
profesjonelt høyttrykksspylerutstyr, samt en  
innvendig kontroll av vann- og avløpsledninger.
Verdi kr 10.000,-

Fantastiske 
messetilbud
-- Boligmessen 
i Oslo.

Kvik Jessheim
Storgata 20, 2050 Jessheim
tlf. 21 09 02 11
kvik.no/jessheim

Kvik Lillestrøm
Voldgata 4B, 2000 Lillestrøm 
tlf.64 84 03 70
kvik.no/lillestrom

Spar
momsen 
på kjøkken, bad,
vaskerom og
garderobe*

Akkurat nå har vi fantastiske messetilbud på 
Boligmessen i Oslo/Hellerudsletta. Stand nr. I-20. 
Vi gleder oss til å se deg.

Stand 
I-20

Stand 
F-03

Stand 
H-01

Stand 
J-22

Stand 
E-16

Stand 
B-13

Stand 
H-10

Stand 
A-22

Stand 
H-22

Ønsker du en nøkkelfri hverdag?
Samme nøkkelbrikke på oppgangsdør, leilighetsdør og postkasse?

Gi midlertidig tilgang til håndverkere eller andre besøkende? 

ta kontakt med oss for å avtale et møte eller befaring - prosjekt@sogd.no / 22 04 07 50

Vi er totalleverandør til borettslag og sameier
innen beslag, lås og adgangskontroll

EKEY FINGERAVTRYKKSLÅS

Hvorfor ikke sikre boligen 
med dette flotte produktet? 

Med ekey Integra fingerscanner låser 
du enkelt opp døren ved hjelp av 
fingeren som nøkkel. 

ekey kombinerer funksjon, design 
og sikkerhet i alle sine løsninger 

Finnes med ulike farger og som
kodepanel med belyste tall.

Les mer om ekey på vår nettside 
www.sogd.no 

ID LOCK ELEKTRONISK LÅS

Praktisk kodelås for ytterdør. En av 
markedets mest moderne og 
driftsikre digitale dørlås for 
ettermontering. Bruk låsen alene 
eller utvid funksjonaliteten med 
tilleggsmoduler som feks. app- 
styring og smarthusløsninger. 
Brukes med medfølgene nøkkel- 
brikker eller valgfri pinkode. 

finnes i fargene hvit, 
sort og sølv

avbildet i fargen sølv

art.no 1504066  

Avdeling: Trondheimsveien 47, 0560 OSLO  ·  stort utvalg av møbelhåndtak og dørvridere 

Avdeling: Sinsenveien 4, 0572 OSLO  · stor proff-butikk · www.sogd.no · post@sogd.no

Telefon: 22 04 07 50

ID LOCK 150

pris inkludert 
montering

kr. 4490,-*

FINGERSKANNER

Fingerskanner fra ekey, der du 
enkelt låser boligen ved hjelp av 

din finger som nøkkel. 

fra kr. 7990,-*
 *pris for fingerskanner i børstet stål, 

kontrollpanel og strømforsyning

Formani Dørvrider

Priseksempel: Dørvrider 
Formani BASICS matt sort, 
før 399,- 

nå kr. 319,-
Finnes også i matt gull, 
gun metal, polert og 
børstet stål. 

Nøkkelskilt selges separat

*pris forutsetter slett dør og standard SIS låskasse, kjøring tilkommer.

ALLE DØRVRIDERE

gjelder absolutt alle dørvridere utstilt 
under messedagene. 

ALT INNEN BADEROM 
OG BOLIGUTSTYR

www.sogd.no

Bolig & baderoms utstyr 
i ulike farger

Hos oss finner du baderomsserier, 
dørvridere, møbelhåndtak og knotter i 
alle tenkelige overflatefarger som sort, 
hvit, gull, krom og børstet stål. Slik at du 
kan tenke helhet i ditt interiør. 

Kom innom standen og se vår flotte 
utstilling av baderom og boligutstyr. 
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Vi tar forbehold om  
eventuelle trykkfeil.

Ballongslippet
Søndag kl. 16.30 v/scenen.  
250 ballonger slippes ned over publikum. 17 ballonger inneholder premier!

Ballongslippet
Søndag kl. 16.30 v/scenen.  
250 ballonger slippes ned over publikum.17 ballonger inneholder premier!

Premier  
for totalt kr.   

74.472,-
Møt opp ved scenen  

og delta – du kan  
bli en vinner!

Badekåpe og flytende drinkbord
Badekåpe og flytende drinkbord med plass til 6 glass. 
Verdi kr 2.500,-

Stand 
C-12

Rengjøringspakke   
Inneholder multimopp, Bio-Sten, Polish. Tube.
Verdi kr 1.534,-

Levert av Vidcom Marketing

Samsung varmepumpe
Varmepumpen Smart Home Exclusive er Samsungs toppmodell  
og leveres av ABK-Qviller. Montering er inkludert.
Verdi kr 27.000,-

Verdi 27.000,-

www.vimax.no

Stand 
A-03

MESSEKUPP!
Besøk Rørleggerhuset & VikingBad 
på Boligmessen, Hellerudsletta 

28.Februar - 01.Mars
Hall 2, stand H -10

20% 
PÅ ALLE  

BADEROMS- 
PRODUKTER

FRØYA rainshower 
Sort matt 
 
MESSEPRIS: 

6 490,- 
(veil 9 490,-)

Vindusvasker
Kärcher vindusvasker. 
Verdi kr 750,-

Ullpledd
Lunt og godt ullpledd i beige  
og grå (Røros Tweed)
Verdi kr 1.649,-

Terrassevarmer
MATRIX terrassevarmer. 
Verdi kr 4.990,-

Stand 
J-22

Stand 
H-22

Stand 
E-21

Stand 
H-12
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Møbelringen og Svane® inntar Hellerudsletta, med uslåelige 
messepriser på toppmodellene Svane® Zense og Svane® Zonic

Vi hjelper deg med god søvn på stand E-18, tilbudene gjelder kun ved vår stand på messen

LILLESTRØM – LØRENSKOG

Svane® IntelliGel® Zense

Svane® IntelliGel® Zense Svane® IntelliGel® Zonic Svane® Silhouette

Svane® IntelliGel® Zonic med

Vår 
Fan r

-40%
å ae reguerbare 

senger

-50%
å nnenasenger 

med IneGe ®

-40%
å ae varaner

av Svane® Grace g 
Svane® Nbe

-50%
å Svane®

vermadrasser

-50%
å Svane®

S r ue

6 cm 3 cm

3 cm6 cm

Stand 
E-18

Les mer - Klikk her




