
LURA Stokkamyrveien 3A (vegg i vegg med Toys’’R’’Us)  •  Mand. fred. 07–20 Lørdag 10-16  •  Tlf. 51 96 19 99  
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Velkommen til oss  
Hos Nysted finner du det meste du trenger 

til oppussingen og mye mer

MALERMESTER - FARGEHANDEL  



  

  

HOS OSS FINNER DU ET BREDT UTVALG AV VARER  TIL DE RIKTIGE PRISENE   •   WWW.NYSTED.NO

VI HAR ET UNIKT VAREUTVALG SOM ER SKREDDERSYDD TIL DEG SOM PROFFKUNDE OG DEG SOM PRIVATKUNDE

TJENESTENE VI TILBYR ER:

  Rådgiving av farger og materialvalg

  Forslag til tapet, maling, gulv, gardiner, gardinoppheng og innvendig 

  solskjerming 

  Måltaking av vinduer ved større kjøp av solskjerming og gardiner          

Montering av gardinoppheng og solskjerming

Maling, tapetsering, gulvlegging -og fliselegging
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OVER 70 ÅR MED HÅNDVERK 
I VÅRE HJERTER

Nysted bistår gjerne kunde med totalpakke innen oppussing. Vi 
samordner flere fagfelt og samarbeider tett med rørlegger, eletriker, 
parkettsliper og tømmermenn. Dette gir oss en unik mulighet til å 
tilby våre kunder ferdige skreddersydde pakker.

Nysted har til enhver tid vært opptatt av å tilpasse seg endringer i 
samfunnet. Faglig er vi i stadig utvikling!

WWW.NYSTED.NO

HÅNDVERKSAVDELINGEN

Håndverksavdelingen består av et godt
knippe håndverkere. Dette er fagfolk 
med yrkesstolthet. 

Vi påtar oss alt innen malerarbeid, 
tapetsering, fliselegging, solskjerming 
og gulvlegging. 

Hos oss kan du får utført hele- eller 
deler av et nytt / rehabiliterings-
oppdrag.

VEILEDNING OG IDEER

Hos oss finner du fagfolk som til enhver 
tid er oppdatert både når det gjelder 
det tekniske innen håndverk og på 
interiørtrender.

Her får du råd og veiledning om interiør 
og trivsel, uansett stil og forkunnskaper.

INTERIØRKONSULENTER

Vi hjelper deg gjerne med ideer og 
forslag til oppussingen og vi har flere 
interiørkonsulenter som kan komme 
hjem til deg.

NYSTED PROFFMARKED

Vi er en totalleverandør innen vår 
bransje. Vi har et unikt vareutsalg som 
er skreddersydd til proff- og privat-
kundene. Hos oss finner du et bredt 
utvalg av varer til de riktige prisene. 

Som proffkunde har du mulighet til å 
få egne avtaler, i tillegg til å benytte 
deg av en av våre interiørkonsulenter. 
Vi hjelper deg gjerne med å bistå din 
kunde på best mulig måte.
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SOLSKJERMING er en flott måte å skjerme for sollys eller innsyn. 
Det finnes en rekke ulike typer solskjerming, men de vanligste er lameller, 
persienner, plissegardiner og rullegardiner.  

Felles for alle er at de kan bestilles nøyaktig på mål for å tilpasses 
vindusstørrelse og utvalg i farge og mønster er stort på alle typene.

Hvis du er i tvil om valget av solskjerming eller ønsker at vi skal komme
hjem til deg og ta mål og gi råd, kan du gjerne sende oss en forespørsel 
- så tar vi kontakt så fort som mulig!

I VÅRE BUTIKKER har vi metervare med gardin- og møbelstoff på bestilling. 
Vi kan også tilby søm på blant annet gardiner, liftgardiner, puter og sengetepper.   

TEKSTILER er 
med på å myke opp 
interiøret i hjemmet 

ditt og gir det et 
personlig preg

SOLSKJERMING 
er en flott måte å
skjerme for sollys

eller innsyn
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Jordan sammenleggbar arbeids-
krakk for enkel oppbevaring.

Praktisk hjelpemiddel til oppgaver 
i hjemmet. 

Tåler opp til 130 kg.

For prosjekter som krever en litt 
kraftigere maskeringstape.

Slipesvamp som er ideel til runde
eller meget kurvede overflater.

Perfekt for deg som skal maskere i 
hjørner.

For påføring av voks, mellomslipig og 
matting av lakk og fransk politur.

Kan i noen tilfeller brukes i stedet for
maskeringstape.

Sandpapir m/ grov korning P80, kan 
brukes til grov sliping. 2,5m.

Perfekt for deg som har et prosjekt 
som krever maskering.

Sandpapir m/fin korning P120, kan 
brukes til fin sliping. 2,5m.

Terrasseskrubb som er perfekt når 
du skal gjøre terrassen ren. Brukes 
i kombinasjon med renseprodukter 
for best resultat. 

Kan settes på forlengerskaft for å 
gjøre jobben lettere.

Støvmaske som beskytter mot 
finstøv og andre partikler.

Er lett i vekt, hygienisk og gir en 
effektiv og komfortabel beskyttelse.

3 stk i pakken.

Vindusskrape som benyttes til å 
fjerne maling fra glass overflater.
Godt håndtak gjør at du får et godt 
grep og skrapingen blir mer effektiv.

Praktisk engangsdress til 
malerjobben. 

Str. XL.

Jordan Skurepad Fin rengjør badet 
effektivt og skånsomt.

Håndtaket sikrer et godt grep som 
letter rengjøringen av dusj og 
badekar. Har en ekstra slitesterk 
skureflate som varer lenge.

Solide hansker til malerjobben. 
Fungerer også fint til annen type 
arbeid. 

Str. 8, 9, 10, 11.

Brukes til fjerning av maling og 
lakk. Kan også brukes ved fjerning 
av lister, gulvbelegg mm. Kommer 
helt inntil hjørner og kan settes på 
forlengerskaft. Har i tillegg en
stiftehammer i enden.

Universalkniv i lakkert metall, med 
et ergonomisk grep i gummi. Den er 
spesielt egnet til presisjonsskjæring 
av tykt materiale som f. eks. gulvbel-
egg og tepper. Kan også brukes på 
tapet/glassfiberstrie.

Skrape med ergogrip håndtak som 
gjør at du får et godt grep.

Skrapen er 50 mm bred.

ARBEIDSKRAKK
JORDAN

MASKERINGSTAPE
2050-24

SANDBLASTER 
GROV/60

MASKERINGSTAPE  
HJØRNER BLÅ

LIBERON STÅLULL 
0000

MASKERINGSBLAD
JORDAN 2600-020

3 M 9044 SLIPERULL 
P 80

MASKERINGSTAPE 3 
M 2080

3 M 9042 SLIPERULL 
P120

TERRASSESKRUBB
19 CM 1816

STØVMASKE 8810C 
FINSTØV

VINDUSSKRAPE 
METALL 2653

MALEDRESS 
ENGANGS

SKUREPAD FIN HVIT
1490

HANSKER MAXIFLEX
ULTIM

MALING/LAKK-
SKRAPE 2600

UNIVERSAL KNIV
JORDAN

SKRAPE UNIVERS
50 MM 2602

DIVERSE

SKRAPING OG BØRSTING

MASKERINGSTAPE / SANDPAPIR
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TAPET 

er en super dekor til 
veggflater i alle rom

Tapetene varierer i kvalitet, mønster,
farger og struktur. Det er stor forskjell 
på hva de ulike tapetene tåler av
belastning. Vi har mange lekre 
tapeter å velge mellom, men også 
nødvendig utstyr til tapetsering som:

• Tapetsletter
• Universal kniv fra Jordan
• Metermål 
• Div. tapetbørster
• Tapetkniv 
• Limspreder 
• Tapetfjerner (750ml) fraCasco

Vi hjelper deg gjerne med å finne 
tapetet som passer deg og ditt bruk!

Se flere nydelige tapeter på
www.nysted.no

Vi har alt du trenger
til oppussingen. 

Alt fra ulike skrape- og
børste redskaper, 

maskeringstape og sand-
papir til arbeidskrakk, 

universalkniv og 
hansker. 
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HYDROKORK BYGGER LITE - FLYTENDE MONTERING. 
Hydrocork er det ultimate gulvet for renovering og nybygg. 
Hydrocork bygger veldig lite, samtidig som du får alle de fantastiske 
egenskapene Corktech gir. Hydrocork gir garantidekning på 25 år for 
bolighus, 15 år for kommersiell bruk.

VEGG TIL VEGG
TEPPER bidrar til 
en lun og behagelig 
atmosfære i rommet. 
Passer godt til sove-
rom og stue. 

Teppetrenden kan 
likevell passe i andre 
rom men avklar 
rommets formål og 
aktivitetsnivå før du 
velger hvilken type 
teppe du ønsker. Vi 
hjelper deg gjerne 
med å finne passende 
eksempler.

RBI. Lekkert Laminat gulv

• Fargen Macro Oak White.
• 12mm, v fuge, 1845x188x12mm
• 1,38m2 i pakken

Mammut 
4793

RBI. Lekkert Laminat gulv

• Fargen Macro Oak Nature
• 12mm, v fuge, 1845x188x12mm
• 1,38m2 i pakken

Mammut 
4794

• Komfortabelt gulv å gå og leke på
• Lyd- og varmeisolerende egenskaper
• Gir ditt rom en behahelig atmosfære
• Tykkelse: ca. 2,9mm
• Slitesjikt: 0,30mm
• Overflate: Pure Clean

Texline Farm 
cafè 1400

• Vinyl gulv med loc løsning
• 4mm tykkelse
• Slitesjikt på 0,3mm ren PVC
• Str. 146x907mm
• 1,98m2 pr. pakke

Camaro Loc Grey 
Mount ASH 3427

• Vinyl gulv med loc løsning
• 4mm tykkelse
• Slitesjikt på 0,3mm ren PVC
• Str. 298x603mm
• 1,93m2 pr. pakke

Camaro Loc 3453
Black Shadow Slate

Vi har alt til ditt gulv.
Alt fra gulvbelegg,

hydrokork og laminat 
til gummigulv, 

teppefliser, løpere 
og gresstepper.

• Komfortabelt gulv å gå og leke på
• Lyd- og varmeisolerende egenskaper
• Gir ditt rom en behahelig atmosfære
• Tykkelse: ca. 2,9mm
• Slitesjikt: 0,30mm
• Overflate: Pure Clean

Texline Walnut 
medium 1268
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De fleste nybygg er produsert for at gulvene skal avrettes innen det legges 
fliser, belegg eller tepper. I tillegg krever de ulike bruksområdene sine spesielle 
løsninger. Vi i Nysted legger til rette for alle typer gulv, og sørger for at de er i 
henhold til gjeldende forskrifter. 

Vi er behjelpelig med ideer og løsninger på avretting av gulv, og utfører gulv-
avretting av boliggulv, industrigulv, lydgulv, komfortgulv og varmegulv på små 
og store prosjekter av de fleste typer underlag.

Gulvavretting er et fagområde som krever nøyaktighet og erfaring. 
Vi i Nysted tilbyr dette, i tillegg til stor fleksibilitet, høy kvalitet og 
konkurransedyktige priser.

GULVAVRETTING
Finavretting for middel-
stykke sjikt

1020 FLOW er en sementbasert, 
selvutjevnende, pumpebar, 
vannskadestabil avrettingsmasse.

Bruksområde: 
Hus, kontorer mm Inne

Underlag:     
Betongunderlag (underlaget skal 
behandles med Bostik Primer 6000 
før sparkling)

Tekniske data:     
Sjikttykkelse: 6-30 mm
Brukstid: 20 minutter
Gangbar: 3-5 timer
Beleggbar: 1 døgn pr mm sjikttykkelse
Trykkholdfasthet: >25 MPa

FLOOR SCREED
1020 FLOW

Gir tynne lag med fin over-
flate ferdig for legging.

Kan enkelt utføres stående i motset-
ning til konkurrerende produkter som 
krever fyllinger liggende på kne.

Bruksområde: 
Harde underlag som skal belegges 
med f.eks. PVC vinyl, linoleum eller 
parkett.

Underlag:     
Betong og klinker

Tekniske data:     
Sjikttykkelse: 1-10 mm
Brukstid: 30 minutter
Gangbar: 3 timer
Beleggbar: 24 timer
Trykkholdfasthet: C25

FLOOR SCREED
1025 SUPERFLOW

Sementbasert, fuktskade-
stabil og hurtigherdende.
Bruksområde: 
Avretting, reparasjonsarbeid, finspar-
kling, inne og varmegulv.

Underlag:     
Betong, klinker, PVC, linoleum, tre,
sponplate mm. Underlaget skal 
behandles med Bostik Primer 6000 
før sparkling.

Tekniske data:     
Sjikttykkelse: 1-50 mm
Brukstid: 15-20 minutter
Gangbar: Ca. 30 timer
Beleggbar: 1-3 timer
Trykkholdfasthet: >30 MPa

SCREED
3040 COMBI 10

Øker sparkelens 
fleksibilitet og festeevne.
Bruksområde: 
Før sparkling med Bostiks Gulv-
sparkel, før oppsetting av fliser/klinker
med lim og innblanding i Bostiks 
Gulvsparkel.

Underlag:     
Betong, puss, gipsplater, tre, trefiber-
plater og klinker.

Tekniske data:     
Beleggbar: Etter filmdannelse, max  
1 døgn
Forbruk: 1 liter til 10-14m2

Påføringstemperatur: >10°C

PRIMER
6000

Til bruk sammen med 
gulvsparkel.
Avstengingslist brukes når man skal 
sparkle. 

Før bruk må underlaget være fritt fra 
støv, lim, olje, maling og lignende.

Fås i str. 25x25mm og 40x40mm

AVSTENGINGS-
LIST

Trenger du
gulvavretting

i et bygg? 

Med vår erfaring, 
kompetanse og 

nøyaktighet hjelper 
vi deg gjerne.

Vi har de riktige produktene dersom du ønsker å gjøre jobben selv. Vi hjelper 
gjerne med tips og råd.
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Vi har fliselegger
og utfører alt i flise-
legging - inne og ute

året rundt. 
Fliser er lekkert, lett å 

vedlikeholde og 
svært slitesterke!

Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra 
håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din 
bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn 
kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for
boligen din. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og 
fremtidige eiere. 

- God historikk er det verdt å ta vare på!

For håndverkere setter Boligmappa krav til kompetanse, økonomi og selskapsform.
Nærmere 2500 håndverkerbedrifter over hele Norge dokumenter arbeid gjennom Bolig-
mappa. Med nye og enklere måter for deg som boligeier å finne kvalifiserte håndverkere 
som har ledig tid, er Boligmappa med på å gjøre det enklere for deg å få tak i kvalifiserte 
fagfolk. 

Hvordan fungerer det? 
Når du logger deg inn med BankID identifiserer Boligmappa at du er du. Det gjøres deretter 
et søk i eiendomsregisteret for å finne ut hvilke eiendommer som står tinglyst på deg. 
Finner Boligmappa en eiendom, søkes det videre etter informasjon om eiendommen i 
offentlige register. I tillegg søkes det etter om en eller flere håndverkere har loggført arbeid 
på den samme eiendommen. Det som finnes slås sammen og vises til deg på en enkel og 
oversiktig måte. Datasikkerhet har prioritet. Innlogging med BankID og all data er lagret på 
driftsenter i Norge.

Må du gjøre noe? 
Egentlig ikke. Boligmappa kobler seg til deg automatisk ved første gangs innlogging med 
BankID og etter at du har godtatt våre vilkår der vi ber om å få lov til å søke etter 
informasjon om eiendommer som står registrert på deg. Du kan logge inn så ofte eller 
sjeldent du vil, men vi anbefaler at du laster opp kvitteringer, fargekoder og andre nyttige 
dokumenter som har med boligen å gjøre. 

- Lurt i dag, verdiøkende om du en dag skal selge.

Boligmappa er serviceheftet til huset, hytta og leiligheten. Vi på 
Nysted er nylig blitt bruker av boligmappa og gir dermed deg som 
kunde store fordeler da all informasjon om din bolig blir samlet på 
ett og samme sted.

BOLIGMAPPA.NO
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Her får du vakre, kalkede vegger med et unikt fargeuttrykk.

Gir levende kalkmatt overflate med et unikt fargeuttrykk. LADY Minerals Base er enkel å 
lykkes med, har dekkgaranti og kommer i utvalgte LADY-farger.

LADY MINERALS BASE

Malingens suverene utflyt gir panel, listverk, møbler, dører og vinduskarmer
en jevn og vakker overflate.

LADY Supreme Fininsh sitt resultatet fremstår som både sanselig og uovertruffent perfekt.
Malingen er ekstremt slitesterk og om malingen skal være matt, silkematt, halvblank eller 
superblank er opp til deg. 

LADY SUPREME FINISH

Trygghet fra første strøk! Verdens mest helsevennlige maling. Eneste maling-
serie anbefalt av NAAF. Sens maling inneholder ikke MI.

Dette produktet har ingen malingslukt, ingen skadelig avdamping, enkel å få fint resultat
med og fint, holdbart resultat. 

SENS 3i1 VEGG/PAN/LIST 30

Trygghet fra første strøk! Verdens mest helsevennlige maling. Eneste maling-
serie anbefalt av NAAF. Sens maling inneholder ikke MI.

Dette produktet har ingen malingslukt, ingen skadelig avdamping, enkel å få fint resultat
med og fint, holdbart resultat. 

SENS 3i1 VEGG/PAN/LIST 07

Denne supermatte veggmalingen gir en unik fargeopplevelse!

Glans: 01

LADY Pure Color er slitesterk og det er mulig å tørke av den med en fuktig 
fille uten å få glansforskjell på overflaten til tross for den matte glansen.

LADY PURE COLOR (NY)
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Med forsterkede egenskaper på
fargeholdbarhet og svertesopp.

Malingen er forsterket med ny vann-
avvisende teknologi. Meget vær-
bestandig, holder fargen lenge og har
ekstra beskyttelse mot svertesopp.

DRYGOLIN PLUSS
OLJEMALING

Perfekt til terrassegulv, levegger 
og hagemøbler.

Har inntil 3 års vedlikeholdsintervall 
og inneholder lysfilter som hindrer 
gråning og oppsprekking. Malingen 
er tilsatt fungicider mot svertesopp og 
alger og er vannavvisende.

Veldig god farge- og glans-
stabilitet.

OPTIMAL har lange 
vedlikeholdsintervaller (inntil 
12 år), er lett å stryke ut på veggen 
og tørker raskt.

Nye Drygolin Ultimat er Jotuns 
beste utendørsmaling noensinne!

Gir extrem beskyttelse og nymalt 
utseende lengst (UV block). Spesielt 
effektiv mot svertesopp, har suverene 
påføringsegenskaper og tørker raskt!

DRYGOLIN 
ULTIMATE BASE

Suveren heft, finish og tørker 
raskt!

Premium maling spesielt egnet for 
høvlet treverk som vinduer, dører, 
staffasje, hagemøbler, gjerder og 
andre utvendige detaljer. Malingen er 
forsterket med UV block.

DRYGOLIN 
ULTIMAT VINDU

Meget værbestandig, halvblank, 
tiksotrop alkydmaling.

Tilsatt filmkonserverende middel mot 
svertesopp, lett å påføre og har en 
fyldig konsistens. Anbefales på nytt 
treverk, samt på tidligere beiset, 
dekkbeiset eller malte underlag.

DRYGOLIN
OLJEMALING

Halvblank tiksotrop alkyd-maling 
for utvendig behandling av 
vinduer, dører, staffasje o.l.

Tilsatt filmkonserverende middel mot 
svertesopp og har en fyldig konsistens 
og er lett å påføre.

DRYGOLIN 
VINDUSMALING

Du må ikke nødvendigvis gjøre om på møbleringen for å få 
forandring i rommet. Det å endre veggfargen er et effektfullt og 
stemningsskapende grep som vil endre atmosfæren.

MALING 
kan fornye ditt hjem. 

Ny atmosfære og
stemning skapes lett

ved et par strøk
maling

Få varig vakre vegger med vår mest robuste veggmaling noensinne!

LADY Wonderwall gjør det enkelt å holde veggen pen over tid. Malingen er meget flekk-
avvisende og har dekkgaranti.

LADY WONDERWALL

Med LADY Aqua får du vakre silkematte våtromsvegger og du kan skifte 
farge uten spesielt mye innsats. 

Det gir deg muligheten til å skifte uttrykk og følge fargetrender på en helt annen måte.

LADY AQUA HVIT
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LADY Balance gir vakre, matte vegger som skaper en balansert, myk og rolig 
stemning.

LADY Balance lukter minimalt og er godkjent av Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

LADY BALANCE

Jotuns vakreste 
maling noensinne -

Enda vakrere!

TREBITT 
TERRASSEBEIS

OPTIMAL
MALING

BEST I TEST!
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Jordan bøyle til ruller på 10 og 15 
cm. Ergogrip håndtak gjør at du får 
et godt grep. Kan settes på 
forlengerskaft for å gjøre 
malerjobben lettere og raskere.

Brukes til alle typer maling, 
interiørbeis, lakk og olje.

Til alle typer utendørs maling, beis 
og dekkbeis.

Til alle typer maling og lakk. Passer til alle typer utendørs maling, 
beis, og dekkbeis.

Brukes til alle typer maling og lakk 
og til maling av panel/dør/list.

Brukes til alle typer utendørs maling 
og beis.

Til alle typer maling og lakk og til 
etterstrykning på panel/dør/list.

Brukes til alle typer utendørs maling 
og beis.

Rullesett med rulle av veldig god 
kvalitet. Kan brukes på de fleste 
typer underlag og gir en fin finish. 
Striper i grønt gjør at det er lett å 
se om det er nok maling på rullen. 
Inneholder rullekar, bøyle og rulle 
på 18 cm.

Jordan bøyle til ruller på 10 og 15 
cm. Ergogrip håndtak gjør at du får 
et godt grep. Ekstra lang hals gjør at 
den kommer godt til. Kan settes på 
forlengerskaft for å gjøre malerjob-
ben lettere og raskere.

Den justerbare bøylen gjør det mulig 
å ha riktig vinkel mot underlaget når 
den brukes sammen med et forleng-
erskaft, uansett om det er liggende 
eller stående kledning. Anbefales til 
utendørs maling, beis og dekkbeis.
Finnes i 14 cm bredde.

Malerullkar til rullejobben. Bruk 
engangsinnlegg i malerullkaret for 
å slippe rengjøring.

Rullesett med rull som passer til tak, 
vegg, gjerder, pusset mur, båt o.l.
Til alle typer maling og selv-
polerende/myke bunnstoff. Fiberpels 
av meget høy kvalitet. 
Bredde: 18 cm

Malerullkar til rullejobben. Bruk 
engangsinnlegg i malerullkaret for 
å slippe rengjøring.

Basic 18 cm malerull til jevne 
underlag etterlater en jevn og pen 
overflate og er spesielt egnet til 
tak, gulv, slett vegg og vegg med 
strie eller tapet. Passer til alle typer 
maling og interiørbeis.

Forlengerskaft med låsekon av topp 
kvalitet og skaft i rillet aluminium. 
Teleskopmekanisme. Passer alle 
Jordans malerullbøyler, forlengbare 
pensler, forlengbare verktøy og 
koster.

Basic 18 cm malerull til grove 
underlag har god dekkevne med 
fin finish på ujevnt underlag og er 
spesielt egnet til murstruktur og ru 
underlag. Kan også gi struktureffekt 
på slette vegger. Passer til alle typer 
maling.

MINIRULLBØYLE 
KORT 2800

PENSEL RUND 3002-
020

PENSEL ERGOGRIP 
OVAL 6501-065

PENSEL ULTIM OVA 
INV 4001-45

LANGPENSEL PERF
UTV 6004

PENSEL ULTIM RUND
INV4002-30

PENSEL FLAT 
ULTIMATE 7505-120 

FORDRIVER ULTIM 
IVN 4100

PENSEL BASIC FLAT
UTV 5000-100

RULLESETT ULTIMATE
7600-018

MINIRULLBØYLE 
LANG 2801

RULLESETT UTE
PERF. 5805

MALERULLLKAR 
18 CM 2823

RULLESETT BASIC 
18 CM

MINIRULLKAR 10 CM
2825

JORDAN MALERULL 
BASIC 18 CM

FORLENGERSKAFT 
JORDAN 115-200

JORDAN MALERULL 
BASIC 18 CM

Produktene har 
priser tilpasset 
håndverkeren
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VI HAR ET UNIKT VAREUTVALG SOM ER SKREDDERSYDD TIL DEG SOM PROFFKUNDE OG DEG SOM PRIVATKUNDE
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Produkttype: Toppstrøk

Suverene påføringsegenskaper.

JOTAPROFF PRIMA AIR
Produkttype: Toppstrøk

Vakkert sluttresultat, lett å påføre og er vanntynnet.

JOTAPROFF PVA

Produkttype: Toppstrøk

Slitesterk og suveren vaskbarhet med flott silkematt 
utseende. 

JOTAPROFF AQUATECH

Produkttype: Toppstrøk

Ekstremt slitesterk, vaskbar og vanntynnet.

JOTAPROFF PRIMA CLEAN

Produkttype: Toppstrøk

Arbeidseffektiv, kan sprøytes og rulles og har 
lav sideglans.

JOTAPROFF PROSJEKT 
VEGG & TAK

Produkttype: Interior Paints

Særdeles god dekkevne, meget gode flekk-
egenskaper og sjoldfritt, flott resultat.

JOTAPROFF PRIMADEKK

Forsegler betongoverflater, har rask tørketid og 
konkurransedyktig pris.

JOTAPROFF PROSJEKT
STØVBINDER

Produkttype: Toppstrøk

Hefter godt, høy slitestyrke og vanntynnet.

JOTAPROFF AKRYL
Produkttype: Toppstrøk

Sopphindrende, slitesterk og er vanntynnet.

JOTAPROFF VÅTROM   

TILBEHØR TIL RULLER OG PENSLER

RULLESETT OG RULLER

PENSLER

IN
N

E

U
TE

Å bruke 
riktig verktøy er viktig 

når du skal male.
 Mye tid og krefter blir spart 

hvis du benytter verktøy som er 
tilpasset jobben du skal gjøre 
og produktet du skal bruke

INNGÅR I JOTUNS GODKJENTE VÅTROMSSYSTEM

JOTUN SITT 
PROFFSORTIMENT 
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VI HAR ET UNIKT VAREUTVALG SOM ER SKREDDERSYDD TIL DEG SOM PROFFKUNDE OG DEG SOM PRIVATKUNDE

MALING OG MALERVERKTØY

Vi samarbeider med de leverandørene vi opplever som best på kvalitet, pris, service og leveringstid. 
For å tilby våre kunder et mangfold av produkter har vi valgt ut følgende leverandører:

TAPET

GULV

GARDINER OG SOLSKJERMING

PYNT OG DEKOR

VÅRE HOVEDLEVERANDØRER

(Foretak med operativ historie og revidert regnskap for
minst 3 siste år)

Tildelt

DIDRIK NYSTED AS

Organisasjonsnummer: 914858488

Vi bekrefter herved at

DIDRIK NYSTED AS

er fullt registrert som leverandør i StartBANK.

Registreringen er kun gyldig for de vare- og tjenestekategorier som er listet i
vedlegget

StartBANK Id: 137172

Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom

Registreringsnivå:

14.10.2017

Anja Thorsdalen

Leder, Operasjon/ Drift

StartBANK leverandørregister

Jon Sandnes

Adm.dir.Byggenæringens Landsforening

Ansvarlig BNL

StartBANK leverandørregisterAchilles Systems AS

04.10.2016Utstedt dato:

Utløpsdato:

Registreringsbevis

Appendix

1.10.1 Flisarbeid
1.13.2 Persiennearbeid
1.21.1 Malerarbeid
1.21.3 Byggtapetseringsarbeid
1.21.4 Gulvbeleggsarbeid
1.22.2 Gulvavrettingsarbeid
1.22.3 Gulvsparklingsarbeid
2.13.1 Solskjermingsprodukter/ materiell
2.21.1 Malingsprodukter / materiell
2.21.3 Byggtapetseringsprodukter / materiell
2.21.4 Gulvbeleggsprodukter / materiell
2.22.2 Gulvavrettingsprodukter / materiell

137172

StartBANK ID

DIDRIK NYSTED AS

Firma

14.10.2017

Utløpsdato
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VÅRE TJENESTER
Nysted Proffmarked er en totalleverandør til håndverks- og privatkunder innen vår bransje. 

f NYSTED og WWW.NYSTED.NO for flere gode tips og tilbud

FAGMILJØ
I nytt proffmarked får du som kunde 
mulighet til å komme nærmere inn 
på fagmiljøet vårt. I butikken treffer 
du våre byggeledere, håndverkere 
og representanter for produktene. 
Proffmarkedet er en arena til å få 
presentert de faglige nyheter  og til å 

utveksle erfaringer og nye ideer.

AVTALER FOR HÅNDVERKERE
Som håndverkskunde har du mulighet til å 
få egne avtaler i tillegg til å benytte deg av 
våre dyktige interiørkonsulenter slik at du 

kan serve sluttkunde på best mulig måte.

HÅNDVERKTJENESTER
Nysted proffmarked formidler 
håndverktjenester. Nysted har egne 
håndverkere som jobber i det private hjem. 
Spør oss og vi setter deg i forbindelse med 
håndverksavdelingene. 
Er du usikker på hvordan du vil ha det, 
hjelper vi deg med farger og produkter. Vi 
leverer en totalpakke som gir trygghet for 
kunden.

FARGEKONSULENT
Hos oss finner du medarbeidere som 
hjelper deg med å finne de riktige 
løsningene. Det beste utstillingsrommet 
vårt er butikkene våre med tusenvis av 
produkter. Setter du i gang med et større 
prosjekt innen vårt fag kan en av våre 
interiørkonsulenter komme hjem til deg for 
å gi råd og veiledning.

TRANSPORT
Ønsker du hjelp til transport av 
varer, har vi samarbeidspartnere 
som hjelper deg med det.

BESTILL PÅ NETT 
HENT I BUTIKK
Ønsker du å handle i fred og ro hjemmefra 
eller ønsker du som håndverker at varen 
skal stå klar neste dag. Det er nå mulig å 
bestille vare på nett og hente i butikk. Det 
er også mulighet til å få levert vare rett 

hjem.

WWW.NYSTED.NO

Vi, i Nysted,  er medlem av Grønt punkt, NHO og BNL. Vi er også godkjent Våtromsbedrift,
Mesterbedrift og Opplæringsbedrift i butikkfag, maler, bygg og tapetsering.
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LURA Stokkamyrveien 3A (vegg i vegg med Toys’’R’’Us)  •  Mand. fred. 07–20 Lørdag 10-16  •  Tlf. 51 96 19 99  
SANDNES Holbergsgt. 15, Sandnes, v/Maxi  •  Mand. fred. 10-18 Lørdag 10-15  •  Tlf. 51 60 18 40


