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Takk for at du velger Bjerknes Bygg 
som din boligleverandør! 

I denne katalogen vil du finne igjen de aller fleste produktene
vi ønsker å bruke i ditt nye hjem. Vi bruker kun anerkjente

leverandører til alle boliger vi leverer.

Byggebeskrivelsen du vil få av oss, vil spesifisere standard
leveranse og mulige valg som brukes hvor. Du står selvsagt 

fritt til å velge deg andre produkter enn det som står i denne 
katalogen. 

Du kan også gå inn på nettsidene til våre underleverandører
for å lese mer om de aktuelle produktene.

Produkter som er merket med Leveres som standard er de 
som inngår i vår standardpakke av BKS 1B

5. Yttervegger | 7. Garasjeport | 9. Vindu | 11. Kjøkken | 13. Gulv | 15. Innervegger | 18. Innertak | 20. Fliser entre | 22. Bad | 26. Rør & sanitær   

| 28. Fliser bad | 30. Listverk | 32. Baderomsplater | 34. Innerdør | 35. Ytterdør | 36. Dørhåndtak | 38. Trapp | 40. Elektrisk

 41. Hvitevarer | 42. Peisovner | 44. Isolasjon | 45. Ventilasjon | 46. Maling og tapet | 47. leverandører 
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STUE 

TAKTERRASSE

2. etasje er dette et funn for en liten familie. Store vindusflater gir 
lyse, trivelige rom og gjør at boligen likevel oppleves romslig.

Med to soveromm, praktisk bad og bod/vaskerom i 1. etasje, og stor 
stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til takterrassen.
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Vil du ha et uforpliktende 
møte med oss?
Skann koden med din 
mobiltelefon.

BKS - 1B 
- bygget rundt husets hjerte
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Kledning
Moelven
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19x148 dobbelfals 60gr m/spor 

19x148 dobbelfals 60gr

Hautunet modellen BKS1 B  
kommer med stående og liggende 
60gr malt kledning som standard.
 Stående lys kledning og liggende 

mørk kledning.

Sporet på midten gjør at det 
ser ut som to smale klednings-
bord. Dette gir inntrykk av en 

smalere kledning, noe som ofte 
forbindes med et moderne 

uttrykk.
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Garasjeport & åpner
Grandal

Garasjeport

Grandal GTSL garasjeport leveres med huset 
som standard. Dette er en slett port som er 
fargeavstemt med dører og vindu. 
Porten leveres med garasjeport åpner m. 
fjernkontroll som standard.

GranTeck slett (GTSL)
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GM 800
 Portåpner

Portåpner og tilleggsutstyr

Trådløs
kodestrømbryter

Nøkkelstrømbryter

Kode og nøkkelstømbryter er tilleggsutstr
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Vinduer

Top down/bottom up

Toppsving og Fastkarm

3-lags glass

Antidugg

Soldempende glass

Lyssand

Med våre top down/bottom up plisségardi-
ner kan du skjerme for innsyn, slippe inn lys 
på en dekorativ måte eller skjerme for lyset 
med lystett duk.

Soldempende glass slipper inn lysstråler, 
stopper varmestråler og bidrar dermed til 
et mer behagelig inneklima. 

For mange er klassiske vinduer synonymt med 
sprosser. Det er en enkel og virkningsfull detalj 
som tilfører huset ekstra karakter. Alle vinduer 
leveres med 2 lags energiglass som standard.

Jo bedre et vindu isolerer, desto mindre varme 
tilføres ytre ruten. Glass med antidugg har et 
ytre belegg som minsker dråpens overflate-
spenning slik at duggen ikke setter seg så legg 
på glasset.

*Glass med selvrens eller antidugg har et utvendig belegg som 
kan skades og må ikke rengjøres med vindusnal eller andre 
harde gjenstander. Må heller ikke utsettes for sterke rengjørings-
midler eller rengjøringsmidler med slipemidler.

Hvilke glass du velger er ikke 
bare avgjørende for et godt 
innemiljø, det kan også ha 
stor betydning på strømkost-
nadene dine. 3-lags glass gir 
deg maksimal innekomfort 
og minimale energikostnader
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Dører

Balkongdør

Lyssand

Åpne opp rommet med Lyssand balkong-
dører som er svært anvendelige og passer 
til alle typer boliger. Døren leveres komplett 
med innvendig låseknapp, utvendig blindskilt 
og standard vrider

*soldempende, antidugg, 3-lags glass, Top down/bottom up 
og andre alternativer er tillegg*
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K jøkken
Sigdal kjøkken - Vidde

Vidde Hvit perspektiv

Vidde lette fronter hvor det leveres  i 
hvit som standard eller du kan velge 
mellom Grå, Fjel, Sand og Granitt i 

melamin. Noe som gir et godt utgangs-
punkt for et lyst og innbydende trivsel-
skjøkken. Modellens presise og kubis-
tiske formspråk gjør den velegnet for 

utstrakt bruk av takhøye skapløsninger 
med god plassutnyttelse.
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Kjøkken modellerVidde

Fjell

Sand

Uno

Sigdal tilbyr en rekke kjøkkenmodeller med 
slette fronter som gir et godt utvalg.

Det handler om detaljene og 
valgmulighetene. 

Farger, former, finesser, praktiske 
arbeidsflater og god plassutnyttelse som 
er med på å skape et kjøkkenmiljø som er 

gjennomtenkt.
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Gulv
BerryAlloc - Laminat

Leveres som standard

Original
 Elegant eik natur

Original
 Elegant eik natur

Original
Chicago alm

Original
Grey wash oak
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Laminat til ditt hjem

Åpne opp
for glede innendørs med høytrykksgulvene våre.
Gulvene våre er tross alt laget for livets små og
store gleder. Uten at du behøver å bekymre deg. 
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Veggplater
Huntonit - Basic wall

Veggplater med skyggeskrå

Trefiberplater med skygge i hvit utførelse kommer som standard, 
ferdigmalte plater som gir et pent resultat og en stil som er varig.

Platene leveres også i forskjellige farger

Leveres som standard

Se www.huntonit.no for mer
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Veggplater
Huntonit - Proff slett vegg

Slette vegger fra huntonit

Verdens første trebaserte klikkvegg som kan monteres listefritt 
eller med lister. Panelplatene er overflatebehandlet med hele tre 
strøk miljøvennling vannbasert akrylmaling - og er klare for tapet 

eller maling, som gir et fleksibelt valg til alle rom.

Platene må males etter montering
se side 46
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Gips
Listefritt

Rene linjer i hjemmet

Velger du listefritt vil du få et moderne og elegant hjem med 
rene linjer er best med listefritt tak, dører og vinduer 
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Takplater
Forestia - Tak-Ess

Tak-Ess klassisk tak

Et flott og stilfult tak som bidrar til å heve standarden i rommet. 
Med Tak-ess inspirasjon har du mange muligheter til å sette ditt 

personlige preg på taket. Stilen er tidløs, og harmonerer alltid 
med interiøret uansett stil.

Leveres som standard
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Takplater
Slett eller profil

Arbor panel takbord

Premium ceiling

Panel i tak har et tiltalende utsende og gir et 
penere resultat en vanlig panel, uten de skjem-
mende kvisthullene. Dette er en løsning for er 

enkal, pent og varig.

Går du for premium ceiling vil dette være et 
ypperlig valg sammen med proff slett vegg fra 
hunton! Dette vil gi deg muligheten for å få det 

listefritt mellom vegg og tak.
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Fl iser entre
FagFlis

Zeus 
30x60 Grafite

Minos 
30x60 Night

Minos 
30x60 Ash

Minos 
30x60 Vulcanic

Glade 
30x60 Antracite

Glade 
30x60 Cinza

Glade 
30x60 Marfim

Glade 
30x60 Branco

Zeus 
30x60 Negro

30x60 Fliser

Leveres som standard



21 Standard & t i lvalg

Glade 
60x60 Antracite

Glade 
60x60 Cinza

Glade 
60x60 Marfim

Glade 
60x60 Branco

60x60 Fliser
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Baderom
Linnbad - Hilde

HILDE Antrasitt

Hilde - et funksjonelt skuffebad. 
Skuffene på HILDE er romslige, 
med 3 ulike fronter, ulike speil og 
valg mellom klassiske BLADER 
porselenservant eller moderne 
BRAGE i mineralkompositt får 
du et fleksibelt valg til ditt nye 

bad.

HILDE Hvit

HILDE 100 blir levert med
 fargene Hvit høyglans, Hvit 

matt eller Antrasitt. Hvit matt 
eller høyglans blir levert som

 standard 

Leveres som standard
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EMMA Eik

MARI Sort

INGRID Grå

Se mer på www.Linnbad.no
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Rør & sanitær
Detaljer til ditt bad

Mats Krom 
90x90

Linc Angel Krom 
90x90

Linc Angel Hvit matt 
90x90

Linc Angel sort matt
90x90

Liam Sort matt 
90x90

Liam Krom 
90x90

Leveres som standard



27 Standard & t i lvalg
Få full oversikt i møte med vår underleverandør eller

se www.vikingbad.no / www.oras.com/no/hjem 

Oras Saga
Servantkran

Oras Saga
Kjøkkenkran m/avstenging

Oras Safira
Kjøkkenkran m/avstenging

Oras Apollo

 Dusjkran med rainshower
Snakk med vår underleverandør for 

ønske utenfor standard pakke.

Oras Oramix

Oso saga 200
Villeroy & Boch O’novo
veggheng m/trykkplate

Leveres som standard

Leveres som standard

Leveres som standardLeveres som standard
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Fl iser t i l  våtrom
FagFlis

Gulvfliser

Vitra Kinetic 
19,7x19,7 Antrasite

Zeus 
30x30 Grafite

Minos 
30x30 Night

Minos 
30x30 Vulcanic

Minos 
30x30 Ash

Zeus 
30x30 Negro

Vitra Kinetic 
19,7x19,7 Grey

Vitra Kinetic 
19,7x19,7 Light grey

*Ved fliser større en 20x20 må det brukes mosaikk 
rundt sluk som vil komme i tillegg til flis.

Leveres som standard
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Zeus 
30x60 Grafite

Minos 
30x60 Night

Minos 
30x60 Ash

Minos 
30x60 Vulcanic

Glade 
30x60 Antracite

Glade 
30x60 Cinza

Glade 
30x60 Marfim

Glade 
30x60 Branco

Zeus 
30x60 Negro

Glade kommer og i 60x60 størrelse

Gulvfliser

Flisene kan og monteres på 
vegg.

 Badet blir levert med baderom-
splater som standard.
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Karmlister

Fotlister

L istverk
Rindalslist

12x58 Furu,karmlist, malt 12x58 Furu,fotlist, malt

12x70 Furu,karmlist, malt 12x70 Furu,karmlist, malt

16x70 Furu,karmlist, malt, 

profil

16x70 Furu,karmlist, malt, 

profil

Leveres som standard

Leveres som standard
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Taklister

21x34 Furu,enkel skygge, malt

21x70 Furu,profil, malt

Ferdig malte lister leveres i HVIT S0502-Y  

som standard

21x58 Furu,hulkil, malt

21x95 Furu,profil, malt

21x70 Furu,hulkil, malt

20x44 Furu, karmlist, malt

Leveres som standard

Se mer på www.rindalslist.no
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Baderomsplater
BerryAlloc

Sement slett

Sort kalk slett Hvit marmor 60x60

Brooklyn betong slett Royal eik 60X30

Berryalloc wall & water er 

med på å skape en atmos-

fære av varme, velvære og 

hygge. Alt du trenger for å 

nyte de enkle gledene.

Uendelige mange alternativer 

med farger og mønster hvor 

du vil ha et utvalg av slette 

vegger eller fugemønster fra 

små 20x30 til store 60x120

Se www.berryalloc.com/no/nb for hele sortimentet.

Leveres som standard
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Innerdører
Bygg 1

Finn din favoritt

Kari Ida Slett

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

Se www.bygg1.no for hele sortimentet.

Uansett kva du vel vil det påverke det totale uttrykket. Ei glatt 

dør gjev eit stilreint inntrykk og passar i dei fleste moderne miljø.

Klassisk design passar godt i dei fleste miljø. Her kan du velje 

mellom lette, kompakte eller massive på de fleste modeller.

Leveres med slett som 
standard
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Ytterdører
Diplomat

IDA
Den nordiske stilen består av 

mange kontraster og ulike 

overflatestrukturer. Det er 

mykt mot hardt, lyst mot 

mørkt, glatte, lakkerte over-

flater mot matte, naturlige 

strukturer. Fargepaletten er 

inspirert av det nordiske lyset, 

av natur preget av skiftende 

årstider, vær og vind, med 

toner i hvitt, grått, brungrått 

og jordfarger. Rommene er 

lyse og åpne, møblene enkle 

og funksjonelle. Og naturen, 

den tar vi inn i huset

standard ytterdør leveres i
utførelse Grå

Se www.diplomat.no for hele sortimentet.
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Dørhåndtak
Habo

A2012 B-Krom pp

Seattle Sort SB

Seattle B-Krom

Marabella B-Krom

Innerdører

Leveres som standard
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Copenhagen UTV B-KROM SB B

BONN UTV B-KROM SB

Ytterdører

Standard

Leveres som standard
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Trapper
Trapperingen - Salvi

Essensiell del av huset

Trapperingen mener at trappen er boligens 
viktigste møbel så de gir deg trapper og trap-

peløsninger av deres beste kvalitet.
Trappen blir boligens blikkfang, og har flere 

viktige oppgaver. Trappen skal løfte resten av 
interiøret, samt at trappen skal være et binde-

ledd mellom etasjene.

Bildet er bare en i l lustrasjon som viser trappemodellen og ikke ferdig montert trapp
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Elektr isk

Små men viktige detaljer

Vår underleverandør leverer en standard til deg og ditt hjem, 
men du står fritt til å velge andre alternativer.
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Hvitevarer
Electrolux

Induksjonstopp på 60 cm 
som har 4 soner -

2 med Booster. Enkel 
touch kontroll 

Ovnen vår sørger for at 
den interne temperatu-

ren er helt jevn.

Induksjonstopp på 60 cm 
som har 4 soner -

2 med Booster. Enkel 
touch kontroll 

Det integrerte LowFrost-
systemet opprettholder 

fryserens temperatur for 
å forhindre oppbygging 
av frost. For bedre ytelse 
og mindre vedlikehold.

500 ColdSense kjøleskap 
med fryser går tilbake 
til riktig temperatur 40 
% raskere enn standard 

kjøleskap

Hvitevarer leveres som standard sammen 
med Sigdal kjøkken.

Electrolux HOI620S Electrolux CKB100X Electrolux KEAF7200L

Electrolux LNT3LF18S
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Peisovner
Dovre - Sense

Dovre Sense 103 Dovre Sense 203 Dovre Leon

Se www.dovrepeisen.no for hele sortimentet.

Hvem drømmer vel ikke om å ha et vakkert ildsted som 
blikkfang, varmekilde og samlingspunkt? Sense, en lekker 

peisovn med kompakte, slanke linjer. Sense er tilpasset 
framtidens krav til miljøvennlig fyring. 

Dovre Sense

Leveres som standard
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Isolasjon
Glava

GLAVA® har laget isolasjon for norske
forhold som gir deg en høy isolasjonsevne 
for ditt hus og ikke misnt et grønnere valg.
Laget av resirkulert glass gir GLAVA® nytt 
liv til gammelt glass. 

For norske forhold
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Venti lasjon
Systemair

Ventilasjonsaggregater for leilighe-
ter, småhus, eneboliger og mindre 
næringsbygg. Utstyrt med høyef-
fektiv roterende varmegjenvinner 

og lavenergivifter.
Utviklet for nordiske forhold.

Ventilasjonsaggregat

Moderne sentralstøvsuger med effektivt po-
sefilter som gir hygienisk tømming. Moderne 
sentralstøvsuger med effektivt posefilter som 

gir hygienisk tømming.
God sugeevne | Lavt støynivå| Enkel og 
renslig tømming | Selvrensende filter | 

2-trinns kapasitetsregulering.

Sentralstøvsuger
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Maling & tapet

MARTIN UGGEDAL AS er vår underleverandør av 
Innvendig malerarbeid og tapetsering, som tilvalg 
kan du velge Proff slett, premium ceiling eller gips 

listefritt.

Dette er tjenester som krever betinger pristillegg

Standard leveranse på vegg er ferdig malte plater fra huntonit med skygge.
Standard leveranse i tak er Tak-Ess plater fra Forestia.

Fargen bestemmer du selv
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Leverandører

Systemair
Ventilasjon 

Sigdal
Kjøkken

Siniat
Gipsplater

Moelven
Kledning

BerryAlloc
Laminat

Forsetia
Takplater

Lyssand Frekhaug
Vinduer / Balkongdør

Huntonit
Veggplater

Arbor
Takbord
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Leverandører

FagFlis
Fliser

Diplomat
Ytterdører

Electrolux
Hvitevarer

Rindalslist
Lister

Habo
Dørvrider

Dovre
Peisovn

Bygg 1
Innerdører

FTrapperingen
Trapp

Glava
Isolasjon
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Leverandører

Linnbad
baderomsinnredning

Vikingbad
Rør & sanitær

Oras
Rør & sanitær

Garasje
Port / Portåpner

Bilder brukt i leveransebeskrivelsen kommer fra

E.A. Smith AS | Systemair | Moelven | Lyssand Frekhaug | FagFlis | Rindalslist | Bygg1 | Sigdal | BerryAlloc | Huntonit | Diplomat | Habo | 

Trapperingen | Siniat | Forestia | Arbor | Electrolux | Dovre | Glava | Linnbad | Vikingbad | Oras | Grandal | Elektrisk

Bildene er send via E-post fra forhandler eller gitt tilgang til via bilde / mediebank.

Produkter som er vist i denne katalogen som er gitt som tilvalg betinger pristilleg ifht standardpakke om prisklassen er høyere / dyrere montering

Alle 3D-tegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og kan inneholde innredninger og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen og er 

derfor ikke å anse som en del av kontraktens grunnlag. 

Vi tar forbehold om trykkfeil og forbeholder oss retten til endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer 

pris, kvalitet og rominndeling. Innkassing, nedsenkning av tak og synlige dragere må påregnes. Ta kontakt for arbeidstegninger. 
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Bjerknes Bygg AS | Tlf: 70 18 32 61

Vikevegen 110 6040 Vigra

Beskrivelse laget av Ole-Martin Bjerknes 

Markedsansvarlig

Oddmund Bjerknes | 95 76 55 20 | Oddmund@bjerknesbygg.no

Jens Marius Sundnes | 99 59 62 94 | jens.sundnes@bjerknesbygg.no

Ole-Martin Bjerknes | 97 64 01 08 | ole.martin@bjerknesbygg.no


