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MASONITE KONSTRUKSJON
• En konstruktør har kontroll på hele leveransen
• Bærende konstruksjon fra en leverandør
• God logistikk og forutsigbar byggeprosess
• Reduserer faren for reklamasjoner
• Stabilt og lite krymp
• Lettere konstruksjon
• Store hull for gjennomføringer
• 47mm flater på stender til platebekledning
• Tidsbesparende
• Dokumentasjon på løsninger
• Nordisk produkt, kappet i Norge

Masonite er Norges ledende leverandør av I-bjelker.
Vi har lang erfaring med å levere pre-cut til både store
og små prosjekter.
Vår konstruksjonspakke er et komplett pre-cut system
for bæring i bygg.
Masonite Beams har to avdelinger med ti
konstruktører som leverer ut prosjekter over hele
landet.

ULDAL VINDUER
Uldal er blant landets ledende produsenter av vinduer.
Vi har etterstrebet kvalitet og pålitelighet siden 1942.
Uldal er i dag en moderne fabrikk og en seriøs, solid
partner for alle som ønsker riktige og holdbare vinduer og dører til nybygg, påbygg og rehabilitering.

• Kort Leveringstid. Ordinære vinduer på 14 dager
• 2 profiler. Innvendig buet eller rett karm. Avhengig av
byggestil
• 115 mm dyp karm. Stabilt vindu
• Leverer også vinduene med markedets flotteste
alukledning
• Bredest sortiment blant norske vindusleverandører
• Vi kan også tilby PVC produkter til ditt prosjekt
• Kunnskapsrike konsulenter på Uldal Kundesenter

PROFF VEGG
• Godkjent klimaklasse 2
• Tåler godt svingninger i fukt- og temperatur
• Enkel montering uten kubbing
• Miljøvennlig

HUNTONIT Proffvegg er ferdig grunnede trefiberplater som gir en
slett vegg hvor skruer/kramper er skjult i låseprofilen. Dette gir
en jevn overflate etter lett puss av skjøten og påfølgende maling
av ønsket farge.
Den velkjente Huntonit kjernen er nå tilsatt Hydrofoberings
middel*som gir ENDA bedre egenskaper i forhold til
svingninger i både fukt og temperatur.
* Hydrofoberingmiddel er et helt ufarlig middel som gjør trefiber
vannavvisende.

OSB OG KRYSSFINER
Byggform er en av landets ledende leverandører av OSB, kryssfiner og bygningsplater.
Vi samarbeider med produsenter i hele
verden for å kunne tilby riktige produkter til
byggevarehandelen i Norge.
Vi er FSC- og PEFC sertifisert.

• Kryssfiner bjerk
• Kryssfiner furu
• Kryssfiner poppel
• Kryssfiner film combi
• Kryssfiner film bjerk
• Kryssfiner film wire
• Kryssfiner konstruksjon
• Kryssfiner forskaling oljet
• Kryssfiner forskaling film

• OSB superfinish ECO
• Sponplater Forestia
• MDF glatt overflate
• Oljet trefiberplate
• Trefiberplater
• Sementbaserte plater
• MGO-plate
• Hobbyplater spon

PROFF GULV
• Leveres i et hendig format 22x620x1820mm
• Platen veier 16,8kg
• Monteres av 1 person
• Tidsbesparelse ved montering
• Totalkostnaden i ditt prosjekt reduseres
• Jevn overflate

Forestia Proffgulv leveres i både standard P6 og ekstra
P5 kvalitet. Platenes langside har klikkprofil, og
platens kortside har not/fjær.
Proffgulvet har SINTEF teknisk godkjenning nr. 2280.

elitex
eliteX
Sterke, solide og skrufaste vegg- og takplater.
Veggplatene leveres i fire dekorer og takplatene
leveres i hvit.
Både vegg- og takplatene er belagt med melamin og
de er fuktbestandige (klimaklasse 2), og egner seg
derfor godt i rom med litt høyere luftfuktighet. Veggplatenes profil har nå en låseprofil for slett vegg, og
det er dryppnese på kortenden. Takplatene har not/
fjær og v-fuge.
Tips til bruksområder: garasjer, industrihaller, driftsbygninger, lager, vaskerom, boder, garderober,
storkjøkken og annen næringsvirksomhet.

• Veggplatene leveres i format
12x620x2390/2600mm i alle dekorer.
• Takplatene leveres i format 12x620x1220mm.
Vi leverer et komplett sortiment av lister for
montering, og du kan velge mellom utførelsen
hvit eller natur.

Ta kontakt for en prat om ditt prosjekt.
Stig Pettersen
Keven Sjursen
salgsingeniør Masonite
Tlf. 954 33 969
Mail: keven.sjursen@byggma.no

prosjektrådgiver
Tlf. 415 09 596
Mail: stig.pettersen@byggma.no

