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ÄR DET SKILLNAD PÅ 
TRALL OCH TRALL?

ÄR DET SVÅRT
ATT GJUTA?

KAN JAG BYGGA ETT 
STAKET UTAN ATT VARA 

SNICKARE?

VADÅ? INGEN
LEVERANSTID PÅ

FÖNSTER?

AUGUSTIJULI

FLERA UNIKA ERBJUDANDEN FÖR VARJE SOMMARMÅNAD
Här får du en försmak på några:

VINN FINA PRISER
Lös vårt korsord & 

”Web”-tipspromenad

2899:-
Ord. pris: 3237:-

KAP & GERSÅG
MAKITA

LÄDERHANDTAG
BESLAGDESIGN

79:-
Ord. pris: 106:-69:-

Ord. pris: 85:-

SKOTTKÄRRA
HÖRBY BRUK

1249:-
Ord. pris: 1449:-

JUNI
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Varbergs Trä är ett lokalt familjeföretag som sedan 50-talet har handlat med trävaror. Vi har länge erbjudit 
allt till ditt bygge från start till mål - sen är frågan om du kommer i mål? När huset väl står eller har stått 
finns alltid behov eller lust till förändring och förnyelse, idag erbjuder dig vi allt runtom samt inuti.

Får du inte hem 
allt du behöver 
själv så kan vi

hjälpa till.

Vi är delägare i Woody Bygghandel som finns över hela Sverige. Woody är Sveriges 
största inköpsorganisation av byggmaterial. Genom att många fristående
bygghandlare har gått samman och förhandlar med ledande leverantörer kan vi
erbjuda kvalitetsprodukter till bra priser. Samarbetet inom den frivilliga
fackhandelskedjan startades redan 1944 och har utvecklats till en väl fungerande
organisation med stort inflytande. Woody Bygghandel AB har ett gemensamt
kundlöfte till Sveriges alla byggare; Vi får bygget att snurra!

Vi tar fram
ritningsförslag för 
t.ex. kök, badrum 

och uterum.

Behöver du hyra 
maskiner till

projektet så kan
du göra det hos 

oss.

Transport Sågning Rithjälp Lånesläp Uthyrning
Vi kan se till att 
alla träreglar och 
byggskivor får

exakt de dimensio-
ner du behöver.

Självklart kan
du låna ett släp

för att transportera 
hem dina varor.

Majoriteten av våra 
leverantörer registrerar 

sina produkter i
BASTA. Det är ett

system med syfte att 
fasa ut varor med far-
liga kemiska egenska-

per från bygg- och
anläggningsprodukter.

Betong har funnits i tusentals år och överallt i vår vardag möts vi av det starka och hållbara materialet. 
Nåt som vi lätt glömmer är att betong lämpar sig utmärkt för pyssel och lek.

KUL & ENKELT MED BETONG

Praktiska formar:
• plastbunkar
• glassbyttor
• målarhinkar
• petflaskor
• plastmuggar
• läskburkar
• juicepaket
• brickor/fat
• leksaksformar
• kakformar

När ni arbetar med betong kommer ni i de allra flesta fall behöva en 
form och det är denna som bestämmer hur det färdiga föremålet kom-
mer att se ut. Börja med att se över kök, förråd, garage och så vidare. 
Troligtvis hittar ni mer än ni anade som kan komma till användning 
vid gjutning av nya roliga föremål, varför inte ta en sväng förbi en 
loppis?

Dekorationen av betong är lätt att göra och något som 
ofta uppskattas av barn. Mosaikbitar kan till exempel 
gjutas in genom att fästas med dubbelhäftande tejp i 
formen eller tryckas ner i betongen innan den stelnar. 
Önskar ni dekorera med pensel och vatten görs även 
detta medan materialet fortfarande är blött. Det går 
också bra att måla betong i olika färger. 

Dekorationer:
• fjädrar & löv
• kakel & klinker
• porslin
• stenar
• pärlor
• snäckor

Att blanda betong är lätt. Bara för att det finns massor av avancerade 
verktyg är det inget som du måste ha. Det går bra med en spade och 
en hink. Blandningen är klar när den är tjock och trögflytande (bland-
ningsinstruktion finns alltid på påsen). Ett bra knep är att testa att rulla 
massan till en boll i handen och sedan skaka på den. Flyter bollen ut är 
ni rätt på det. Blir betongen för blöt är det bara att blanda i mer bruk.

Hopphagen på bilden har gjutitis en 
tejpad kartong som är 30 x 30 cm.
I kartongen har det sedan hällts i be-
tong så att plattan blivit 50 mm hög
Åtgång: Ca 4,5 liter betong/platta, till 
11 plattor gick det åt 5 säckar
Finbetong.

TIPS! 
På vår hemsida berättar vi hur du steg för steg kan bygga en grill, utemöbler och ett gömställe till sopkärlet 



Klipp ut denna rutan, fyll i ditt svar, namn samt 
telefonnummer och lämna in i din butik under 
juni månad. Vinnaren presenteras i början av 
september på vår hemsida och på Facebook

☐  ☐  ☐

☐  ☐  ☐

☐  ☐  ☐

ERBJUDANDEN PÅ DETTA UPPSLAG GÄLLER ENDAST UNDER JUNI MÅNAD ERBJUDANDEN PÅ DETTA UPPSLAG GÄLLER ENDAST UNDER JUNI MÅNAD
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__1. Vilket år bytte Varbergs Träimpregnering namn till Varbergs Trä?
1. 1980   X. 1990   2. 2000

2. Vilken del är INTE med i vårt kundlöfte ”vi får bygget att snurra” ?
1. Felleveranser  X. Kunskap  2. Gemenskap

3. Vad har KATTARINA som jobbar i Varberg för titel?
1. Maskot  X. Vaktmästare  2. Jägare

4. Hur många punkter har vi i våra miljömål?
1. En   X. Tre   2. Sex

5. Vilken tid öppnar vi på lördagar?
1. 06:30   X. 09:00  2. Öppnar inte alls

6. Vad heter avdelningen där du kan göra  ”ett riktigt klipp”?
1. Soptippen  X. REA-bordet  2. Fyndhörnan

7. Vad heter utbildningen som bevisar att vi har stor kunskap om trä?
1. Skogsmulle  X. Träskalle  2. Certifierade Träexperter

UTSLAGSFRÅGA
Hur många meter trall köptes totalt under 2016 i Varberg & Falkenberg?

☐  ☐  ☐
1         X         2

meter

Vinn presentkort

till ett värde av

1500:-
WEBBTIPSPROMENAD
Svara rätt på 7 frågor, alla svar finner du på vår hemsida, den 
som sedan är närmast på utslagsfrågan vinner ett presentkort.

Lätt och kompakt 10,8V borrskru-
vdragare med chuck. Utrustad med 
LED-belysning. Levereras med 2 st 2,0 
Ah slide batterier med 30 min laddning-
stid samt MAKPAC.

Kvalitetsstång 
tillverkad av 
glasfiberarmerad 
plast och med 
fällplatta. Kula, 
knape, lina och 
krokar ingår.

799:-
Ord. pris: 955:-

FLAGGSTÅNG
10 M PRO

FLAGGA PÅ 

KÖPET

FLAGMORE

SKRUVDRAGARE DF331DSAJ
MAKITA

1299:-
Ord. pris: 1487:-

Trallskruv Torpedo 
MAX III är avsedd 
för montering av 
staket, trallvirke 
etc. mot träregel. 
4,8x55 T20. 250 st.

TRALLSKRUV
MAX III CORRSEAL

ESSVE

149:-
Ord. pris: 169:-

Bäst i test 

Proffsbyxa med stretchtyg i front. Kom-
fortabel och luftig. Ventilation på insida 
lår som regleras med dragkedja.

BYXA 1042PB
L.BRADOR

Allroundsystemet för bygg och 
renovering med QuickIN och
basutrustning för slipning och sågning.

MULTIMASKIN 250 QSL
FEIN

Kompletta tak av slagtålig och isolerande
kanalplast som ger ett behagligt ljusgenom-
släpp till uterummet, altanen eller terrassen. 
Kanaltakskivorna är tillverkade i okrossbar 
polykarbonat som gör dem mycket väderbe-
ständiga. Kanaltakskivorna finns i fyra
tjocklekar: 10, 16, 32 och 50 mm.

KANALTAK
GOP

Tandspetshärdad proffshandsåg
med friktionsmålat sågblad. 

HANDSÅG S550 11TPI
LUNA

Smidig box med bältesclips och 
snabbhållare, innehåller 30
delar. Läckert
Woody-profilerad.

BITSBOX
LOBOMATIC

Handtag av mjukt lyxigt läder från Tärnsjö 
garveri. Med rätt utförande, material av 
högsta kvalité och lite underhåll får man en 
produkt som håller mycket länge och
patineras med värdighet.

LÄDERHANDTAG
BESLAGDESIGN

-10%

99:-
Ord. pris: 119:-
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199:-
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☐  ☐  ☐
☐  ☐  ☐

☐  ☐  ☐

Bäst i test 

brett sortimentav handtag 4145:-



DE BYGGdE SITT dRÖMHUS I STEN

Precis som med arkitekt-uppdraget, har Jonas scannat av 
bekantskapskretsen när paret skulle välja snickerifirma. Valet 
föll på Stefan och Jörgen på Snickarna Bengtsson i Tallbäck-
en, från Derome givetvis. De spelade fotboll tillsammans för 
många år sedan. 
   Tallbäcken reser 1-3 villor/år och är sammanlagt 10 man. 
Jörgen ville helst bygga huset i trä av gammal vana men Jonas 
stod på sig. Jörgen säger nu i efterhand att det var bra, de 
samlade på sig mer erfarenhet och han kommer att ha med 
sten i framtida beräkningar.
   - Det som är bra konstruktionsmässigt med sten är att 
stommen blir stabil och därav blir det väldigt lätt att sätta 
takstolarna, säger han.

Det är skillnad på trall & trall
Att få välja alldeles fritt, det var det som fick Susann och 
Jonas att välja arkitektritat när de skulle bygga sitt drömhus. 
Nu börjar projektet bli klart – och paret är helnöjt!
 Jonas Lindahl är ursprungligen från Derome. 1989 flyttade han till Smålandsste-
nar, men under 2017 blev han åter hallänning. Denna gången Läjes-bo.
   Susann och Jonas  hade kollat av marknaden runt Varberg i ett par år. Önskemå-
len var nära till samhället, hav, skog och natur. Från början var de inställda på ett 
befintligt hus, men 2015 sprang de på en tomt i Läjet och slog till. Sedan började 
det roliga - alla olika val! En arkitekt som var bekant till familjen, anlitades för att 
kunna välja så fritt som möjligt:
   - Vi ville ha ett stenhus med stora sällskapsytor. Stenhus är lite dyrare men skulle 
passa oss lite bättre, och det håller kylan lite bättre på sommaren och värmen lite 
bättre på vintern, berättar de.

Om huset
Resultatet blev ett vinkelhus i 1,5 plan, med en boarea på 211 kvm. Bottenplan 
består av entré, groventré  med tvättstuga, badrum, samt sovrum med en klädkam-
mare på 8,3 kvm  (Susann  menar att Jonas del är 0,3 kvm av dem!).
   Den största delen av första våning utgörs av just sällskapsytan. Från köksön har 
man överblick över matplats, allrum och vardagsrum. Vardagsrummet är byggt upp 
i nock och avslutas med en braskamin samtidigt som det är försett med ett rejält 
glidparti mot trädgården.
   Från entrén tar man en smidestrappa till övervåningen och möts av ett glasräcke. 
Här finns två sovrum med allrum i mitten, samt en
fransk balkong i väst. Ovanför entrén och trappan
har det placerats en stor takkupa som går upp i nock.
Andra våningen byggdes för att locka barn och
barnbarn.
   Vinkeln har vi valt att inte lägga i de traditionella
90 graderna. Vi valde istället att låta vinkeln följa
vägen, vilket gör att huset verkligen känns rätt
placerat, säger Jonas.
  

Toppstock
Här binder kvisten ihop brädan och minskar 
risken för sprickbildning. Toppstocken har 
frisk kvist och lämpar sig bra för ex. invändig 
panel och golvbrädor.
HÄR TAS BRYGGTALLEN!

Mellanstock
Här finns en blandning av friska, döda och 
även lösa kvistar. Här tas en hel del reglar samt 
största delen av det som kallas trall.

Bottenstock
Här kan du få få fram kvistren fur, utmärkt 
för ex invändga lister. Denna del är olämplig 
som trall men kan tyvärr förekomma, dock 
inte hos oss.

Närhyvlat och närimpregnerat
Vår bryggtrall kommer från Varberg Timber. Anläggningen 
som har samma ägare som Varbergs Trä ligger i anslutning 
till vår Bygghandel. Trallen hyvlas och impregneras alltså i 
Varberg. Så vi vill helt enkelt kalla den för närhyvlad och 
närimpregnerad.

Virke från norra Sverige
Det pratas ofta om att virket från 
norra delen av Sverige är det bästa. 
Det finns fantastisk råvara även i 
exempelvis småland, men där finns 
också motsatsen. I norr växer
råvaran långsammare och har därav 
tätare årsringar, för att vara på den 
säkra sidan kommer bryggtrallen 
alltid norr ifrån.

Det finns något som heter Trall. Det är något man oftast använder till att 
göra ett trädäck. Trall går att köpa på flera olika ställen, givetvis finns det 
stora skillnader i både pris och kvalitet. Vilken ska man då välja?
Hos oss föredrar vi att jobba med något som kallas BRYGGTRALL, den håller 
en riktigt hög kvalitet. Kvaliteten beror inte på att den är kvistren. En trallbräda 
ska inte vara kvistren, då är den inte bra. Kvist behövs för att hålla ihop (limma) 
brädan. Vill man inte ha kvist av någon anledning ska man välja ett annat
material, kanske kompositmaterial eller klinker.

Rejält trädäck
De har tagit i rejält med trädäcket runt om. Jonas har hört tillräckligt många
historier om folk som bygger för litet och därför måste bygga till och
komplettera. Det kommer han inte behöva tänka på nu. På bilden: Thomas 
Hellberg, Jonas Lindahl, Jörgen Bengtsson, Adrian Bengtsson, Björn Olsson.

TIPS! För att se det färdiga 
resultatet och fler bilder, 
klicka in på vår hemsida 
from 4 juli..



KATTARINA HAR BLIVIT EN I GÄNGET UTE PÅ BRÄDGÅRDEN
Det hela började runt påsk 2015, då gjorde Varbergs 
Trä en lite udda värvning av medarbetare. En tillgiven 
katt började stryka omkring bland brädor och truckar 
under arbetsdagarna i trämagasinet.

4 meters stege som är tillverkad 
av kraftig I-profil i aluminium.  
Glidskydd i gummi.

ENKELSTEGE PROFFS YE-340
SKEPPSHULTSTEGEN

Kraftfull 720 W sticksåg med 
ergonomiskt grepp och låga vibra-
tionsnivåer. LED-belysning för att 
ge god sikt på arbetsstycket.

STICKSÅG 4351FCTJ
MAKITA

Postlåda i svensk kvalitet med 
skandinavisk form.
Väderbeständig och med 10 
års genomrostgaranti. 

POSTLÅDA STIL 88
BERGLUND

Kompakt allroundsåg som tar liten plats 
och är enkel att transportera. Sågen är 
utrustad med laser och LED-arbetsbe-
lysning. Exkl. bord.

KAP & GERSÅG LS0815FL
MAKITA

Komfortabel hörselkåpa med inbyggd FM-ste-
reo-radio och försedd med 3,5 mm aux audio-
ingång för inkoppling av t.ex. MP3 spelare.

HÖRSELKÅPA 412R
ZEKLER

Hjulförsedd slangvagn, med 20 m 
12,5 mm Maxi Plus slang, inkl. 
kopplingar och munstycke.

SLANGVAGN 2432
GRUNDA

Det är viktigt att leda vattnet 
rätt. Passa på att se över din 
takavattning där hemma.
Gäller samtliga rännor, rör 
och kringdetaljer.

TAKAVVATTNING
LINDAB

Ergonomiskt proffshammare utformad 
hammare med tunn, stark klys som gör 
det lättare att komma åt utan att lämna 
märken.

HAMMARE TS 16
HULTAFORS

Populär och trendig 
dörr från serie: Plus 78 
mm, 2-glas isolerruta 
och ett U-värde på 
0,89.

SÖNDRUM
VILLADÖRREN

ERBJUDANDEN PÅ DETTA UPPSLAG GÄLLER ENDAST UNDER JULI MÅNAD ERBJUDANDEN PÅ DETTA UPPSLAG GÄLLER ENDAST UNDER JULI MÅNAD

JULI JULI

Vad kan en katt göra för nytta på en brädgård, ingen alls 
skulle de flesta säga, det är fel. De flesta brädgårdar har 
problem med fåglar som gör sina behöv överallt, dvs även 
på virket som kunderna ska plocka med sig. Det
problemet kvarstår inte längre i Varberg. Sedan katten 
kom har fåglarna bland trävarorna förvunnit.

Till en början undrade personalen var katten, som nu mera kallas Kattarina 
hörde hemma Hon visade sig allt oftare. Ägaren hade nog inte gillat om den 
fick mat på brådgården för då kanske den skulle stanna, tänkte allihop. Efter 
några veckor började medarbetarna förstå att Kattarina förmodligen inte hade 
något annat hem. Maten har sedan dess serverats.
   Efter ett år hade ryktet spridit sig och Hallands Nyheter kom och gjorde ett 
reportage om katten. Dagen efter var P4 på plats. Tor Frisk som svarade på 
frågorna var orolig att någon kommer uppmärksamma det hela och komma 
och hämta henne. Ingen har givit sig till känna och i en radiointervju nummer 
2, våren 2017, säger Tor skämtsamt att det är för sent för att hämta henne nu 
"det får vi ta i rätten i så fall. Nu är hon vår"

Kattarina har nu tjänstgjort på Varbergs Trä i över 2 år, för det mesta hänger hon i 
listrummet. Där har hon fått en egen pedistal med filt och kudde. Många kunder 
går förbi och klappar henne innan de plockar till sina varor. Numera har hon till 
och med fått en kattlucka installerad så att hon kan gå in och ut som hon vill.

Gå in på vår hemsida för 
att läsa hela HN:s artikel 

om Kattarina
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SNABBINSTUKTION
1. Gräv ett hål
2. Fyll hälften med vatten
3. Häll i Gjuta Enkelt
4. Sätt ner stolpen

Fullständig instruktion finns på påsen.

DET ÄR LÄTT ATT BYGGA STAKET
Vårt hyvleri har tagit fram färdigfrästa stolpar, 
stapelbar panel (som vi har döpt till dubbel-
klink) samt en toppprofil. Tack vare dessa 
komponenter har vi tagit staketbyggandet till 
en ”bygga lego”-nivå. Alla delar är impregne-
rade och klarar vårt utomhusklimat.

1. Gräv hål för stolparna. Be-
roende på hur högt och hur 
väderutsatt man skall byg-
ga får man anpassa stolparnas 
infästning. Vi rekommende-
rar dock att man gräver ner
stolparna till 90 cm djup för 
ett plank som är 1,8 m högt.

2. När hålen är grävda är det bara 
att passa in den nedersta panel-
brädan vågrätt (denna monteras 
där den skall sitta på det färdi-
ga planket) och den översta bi-
ten provisoriskt. Loda därefter 
in alla stolparna och fäst dem 
(gjut). När stolparna sitter fast, 
skruva loss den översta biten 
och börja fyll på dubbelklinken.

3. När man fyllt stolparna med 
dubbelklink så får man anpas-
sa stolparna och dubbelklin-
ken till den höjd man önskar. 
Viktigt är att klinken sticker 
upp ovanför stolpen så att den 
sluter tätt mot överliggaren.

4. Det är viktigt att man skruvar 
fast dubbelklinken och överlig-
garen och det är en fördel om 
man förborrar för att minska 
risken för sprickbildning. Skruva 
inte skruven djupare än att skruv-
skallen hamnar jämns med träet.

HJÄLP!
Jag kan ju inte gjuta.

- Jo det kan du!

TIPS!
Detta smidiga system går 
ju givetvis att använda 
till fler saker än staket. 
Varför inte en blomlåda?

90x90
Hörnstolpe 2,7 64:-

90x90
Mellanstople 2,7 64:-

90x90
Ändstolpe 2,7 64:-

30x140
Dubbelklink 1,8 31:-

44x120
Topprofil 3,9 59:-

Länd (m) Pris/m

ingen leveranstid på fönster

99:-

Gamla fönster här och var, kanske till och med 2-glas på något ställe, 
en riktig energibov. Att byta fönster är något som många skjuter 
framför sig allt för ofta. Du tänker ”det är ju upp till 8 veckors
leveranstid och jag kan inte planera in det just nu”. Du har fel!

Villafönster är en del av Varbergs 
trä och etablerades 2008. Lager, 
försäljning och utställning ligger på 
Varberg Nord. Fönster går att köpa 
direkt via Villafönster eller i respek-
tive bygghandel. Sedan starten har 
det levererats över 200.000 fönster.

TIPS! Gå in på hemsidan för att se när vi flyger genom lagret med 
drönare, först då kan du se hur stort det verkligen är.

Försäljningschefen har ordet:
-Genom vår rationella lagerhante-
ring och utan fördyrande mellan-
händer så kan vi erbjuda kvali-
tetsfönster till mycket bra priser, 
förklarar Lars-Gunnar Svensson. 
Med vår expressverkstad ger vi 
kunderna kortare leveranstider på 
ännu fler produkter, vilket gör oss 
helt unika.

En av anledningarna till att fönsterbytet inte blir av är leveranstiden.
Lagerföring är inte så vanligt eftersom att alla har egna önskemål. Måttet 
ska stämma, materialvalet mellan trä och aluminium ska matcha, och vissa 
vill ha spröjs eller andra tillval. Ja ni förstår, att kunna lagerföra fönster så 
att alla blir nöjda känns ganska omöjligt, men Villafönster är så nära som 
det bara går. 
   Med över 500 varianter av vridfönster, fasta fönster och fönsterdörrar på 
lager har VillaFönster Sveriges bredaste fönsterlager. Serien VillaFönster 
Standard är storsäljaren som lagerhålls och tillverkas med 3-glas.
Lagersortimentet består både av fönster i vitmålat trä och underhållsfria,  
aluminiumbeklädda fönster.

Men vadå, Villafönster lagerför alltså sina fönster med och utan spröjs, och samtidigt med 
och utan alla andra tillval? Nej!
   Villafönster lagerför sina fönster utan tillvalen, sen fixar expressverksta-
den dina egna val inom 5 arbetsdagar direkt på lagret. Resultat:
Vill du ha ett fönster i trä/aluminium i standardmått - ingen leverantid.
Vill du lägga till ex. spröjs, spaltventil och montering av karmhylsor - upp 
till 5 dagars produktionstid.

EXPRESS

VERKSTAD

Montering av 
spröjs på

lagerfönster
Montering av 
spaltventil på 
lagerfönster

Borrning för 
handtag på 
altandörrar

Montering av
karmhylsor på
lagerfönster



MITT SVAR: ☐☐☐☐   ☐☐    ☐☐☐☐☐☐ 
Klipp ut denna rutan, fyll i ditt svar, namn samt telefonnummer och lämna in i din butik under augusti månad.
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Namn:___________________________ Telefon:_______________________

LÖS VÅRT SOMMARKRYSS OCH VINNVinn presentkort

till ett värde av

1500:-

Vinnaren presenteras i början av september på vår hemsida och på Facebook

Sömlös arbetshandske med maximal 
smidighet och bra grepp

HANDSKE 650
GUIDE

Effektiv och hållbar 165 mm cirkelsåg
på 950 W motor.

CIRKELSÅG 165 MM 5604R
MAKITA

Klassisk marksten för beläggning på t.ex. 
plan yta, trappa och kant.

TROJA ANTIK
BENDERS

Pålitlig meterstock av god kvalitet 
tillverkad i björk, kommer i en härlig 
Woody-profil.

GRAD METERSTOCK
HULTAFORS

Robust tigersåg som är smidig och 
lättmanövrerad. Snabbfäste av sågblad. 
Levereras i plastväska.

TIGERSÅG JR3050
MAKITA

En elegant takskjutport 
från Hörmann som öppnas 
lodrätt uppåt. S/M-profil 
2375/2500 x 2000/2125. 
Paketpris med motor.

LPU40 & PROMATIC E3
HÖRMANN

Kärra med luftgummihjul och kullager. 
Rejäl plåtkvalitet: 1,15 mm. Levereras 
monterad.

SKOTTKÄRRA EKEBY 90G MONTERAD
HÖRBY BRUK

Köp valfri braskamin från 
Contura och få en brastän-
dare samt ett myskit inne-
hållande en härlig filt och 2 
koppar på köpet.

BRASKAMIN
CONTURA

Ett laminatgolv men bra kvalitet till ett 
lågt pris, gäller 4 olika utföranden:
Cotton oak, Vanilla oak, Country oak 
samt Oak plank grey. Pris/kvm

ESSENTIALS 832
TARKETT

ERBJUDANDEN PÅ DETTA UPPSLAG GÄLLER ENDAST UNDER AUGUSTI MÅNAD ERBJUDANDEN PÅ DETTA UPPSLAG GÄLLER ENDAST UNDER AUGUSTI MÅNAD

AUGUSTI AUGUSTI

14499:-
Ord. pris: 16175:-

39:-
Ord. pris: 52:-

99:-
Ord. pris: 119:-

29:-
Ord. pris: 37:-

myskit & braständare på köpet

1599:-
Ord. pris: 1809:-

1249:-
Ord. pris: 1449:-

999:-
Ord. pris: 1400:-

149:-/m²



köket är husets hjärtaVÄrlDENS BÄSTA friggebod?

VI HJÄLPER DIG PLANERA DITT DRÖMKÖK
ULRIKA MEMBERGER
Sålt kök i: 7 år - Finns i Falkenberg
Vad är det bästa med Länghems kök? 
"Otroligt fint kök som inte gräver 
stora hål i plånboken"

OSCAR LARSSON
Sålt kök i: 1 år - Finns i Falkenberg
Vad är det bästa med Länghems kök? 
"Snygga kök med smarta lösningar"

ULF BODIN
Sålt kök i: 9 år - Finns i Varberg
Vad är det bästa med Länghems kök? 
"Kvalitetskök till bra pris"

LISE-LOTT OSCARSSON
Sålt kök i: 12 år - Finns i Varberg
Vad är det bästa med Länghems kök?
"Flexibla, med ett brett sortiment"

En viktig knutpunkt i din fastighet är köket, därav 
är det viktigt att du får det precis som du vill ha det. 
Vi hjälper dig från start till mål, vi börjar med att ta 
fram en en ritning till ditt nya drömkök.

Länghemskök är ett familjeägt 
företag som grundades 1951 
och har sedan dess tillverkat kök 
för den svenska marknaden. 
Precis som vid starten ligger 
idag fokus på att göra kvalitets-
produkter med mycket känsla. 
Fabriken ligger fortfarande i 
Länghem, Tranemo kommun.

Vi vet att köket är en viktig del för i stort sett alla
människor, till och med när du bygger ett helt nytt
hus är det köket som står i fokus. De är det rummet
som du anpassar mest och ägnar mycket fundering
och planeringstid åt, detta pga ett par anledningar.
Dels för att du tillbringar mycket tid där och dels för
att du ska ha det i många år.
   Blir du inte nöjd med färgen på just den väggen så
är det relativt enkelt att måla om, så lätt är det inte med kök, detta vet vi. 
Vi är nöjda att jobba med en leverantör som levererar rejäla kök med hög 
kvalitet och färdigmonterade stommar, I kombination med vår erfarenhet 
av att sälja och leverera kök känner vi därför att vi är din kompletta
"kökspartner"

Med hjälp av våra 
snygga och kompletta 
utställningar i både
Varberg och Falkenberg 
kan du känna dig trygg 
med att du kommer att 
göra rätt val.

Hur vill du att din friggebod ska se ut? Det vet inte vi. Däremot vet vi att det 
kan vara svårt att bygga en själv och samtidigt få det riktigt bra. Fast vänta 
nu, det stämmer ju inte!
Oavsett vad du bygger så är stommen de andra momentet i bygget, efter plattan 
eller plintarna givetvis. Räkna, rita, såga, pussla, tänka, gör om.. Eller så köper 
du en fädigkapad friggebod. Måttet är klart, fönster och dörrar sitter där de sit-
ter, takstolarna är färdiga med rätt lutning och allt. Då kan du istället  lägga tid 
på val av panelen, färg på taket, parkett eller laminat, isolerat eller inte?

Sammanfattning fördelar:
• Tänk inte på storleken, den har vi redan bestämt
• Slipp såga, alla reglar är färdigkapade
• Jackade reglar, något du förmodligen hade tummat på annars
• Takstolarna färdiga, skönt, de kan vara klurigt annars
• Färdig placering för fönster och dörr
• Lägg istället energin på interiör och exteriör, det är roligare

Mått
• Yta utvändigt: 4200 x 3490 mm (stommen)
• Yta invändigt: 4010 x 3300 mm 
• Höjd utvändigt: 2794 mm (sadel)
• Höjd utvändigt: 2761 mm (pulpet)
• Höjd invändigt: 2144 mm
• Plats för dörr: 900 x 2000 mm (1 st)
• Plats för fönster: 1000 x 800 mm (2 st)

5500:-

Vad kostar den då? - 5500 kr

Hur många timmar sparar jag på att slippa 
räkna, rita såga osv? - Fruktansvärt många

Kan jag inte få den stabilare om jag gör en 
egen konstruktion? - Nej

Leverantid? Lagervara (alternativt 2
veckors produktionstid)

Självklart kan du använda denna stomme till annat än 
friggebod, det kan bli ett förråd, redskapsskjul, hobbyrum, 
lekstuga mm. Vill du däremot göra ett atterfallshus så bör 
du ta fram en ritning som passar just dig. Då är det många 
aspekter som kanske bör anpassas efter just dina ösnkemål.

Vad är en friggebod?
Med friggebod menas i Sverige en fristående komple-
mentbyggnad vars byggnadsarea får uppgå till högst 
15,0 m² och med högst 3,0 meter till taknocken. Frig-
geboden kräver inte bygglov om den uppförs på tomt 
som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Frig-
geboden får inte uppföras närmare än 4,5 meter från 
grannens tomtgräns utan dennes medgivande. Dock får 
kommunen upphäva lovfriheten för friggebodar genom 
detaljplan i ett område med värdefull miljö. I friggebo-
den får man installera el, vill man installera vatten och 
avlopp krävs oftast en bygganmälan till kommunen. 
För mer info om friggebodar rekommenderas wikipedia 
och för regler hänsvisar vi till kommunens hemsida.

TIPS!
Du kan dela upp 
din betalning
räntefritt.



VARBERG

FALKENBERG
Vi finns sedan 2005 placerade på industriområden vid Ätran. Där vi disponerar en yta på 30.000 m².
I vår stora hall på 3500 m² med Drive-in har vi samlat allt trä & byggmaterial på ett och samma ställe

Känn dig välkommen till oss, hälsningar:
Günter, Fredrik A, Tobias, Ulrika, Oscar, Fredrik B, Roger, Marcus, Dennis, Emil,
Niklas, Unni, Kenneth, Ulf C, Christoffer, Alexander, Jörgen, Mikael och Ulf L.

Känn dig välkommen till oss, hälsningar:
Stefan A, Stefan Ö, Anders, Agne, Peder, Stefan, Mikael, Ulf, Lise-Lott, Tobias, 
Thomas, Kennth, Daniel, Bert, Christer, Kattarina, Dan A, Dan K, Gabriel, Jan, 
Johannes, Nicolas, Stefan S, Andreas, Tor, David, Magnus och Helena.

Plankagårdsvägen3
0346 690 000

Susvindsvägen 22
0340 690 000

Vi finns sedan 1969 på industriområdet i Varberg. Där vi disponerar en yta på 100 000 m² tillsammans 
med vårt hyvleri Varberg Timber. I fyra stora magasin med Drive-in har vi allt byggmaterial


