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Velkommen til Norges største 
bransjesenter for fagfolk!
Lenge siden du har besøkt Duri Fagprofil? Nå
ønsker vi velkommen til et utvidet varehus som er 
blitt større enn noen gang! 12 000 kvadratmeter 
med mer enn 16 000 forskjellige varer! Vi viser deg 
gjerne rundt – vi er helt sikre på at du vil få
deg noen overraskelser over det unike utvalget!

På Brobekk finner du vårt varehus i Brobekkveien 80C. 
Her har vi vært i mer enn 15 år, og de som har vært 
kunder hos oss en stund har vært med på flere ombyg-
ginger og utvidelser etter hvert som vi har vokst. 

Dette året er ikke noe unntak. Fra 1. januar overtok vi 
lokalene til Ahlsell på Brobekk, som lå vegg i vegg med 
oss. Da var det nye muligheter til å vokse! Siden da har 
vi stått på seint og tidlig med å utvide og omorganisere 
butikken. Det har vært en enorm jobb. Vi ville omor-
ganisere varehuset slik at hver avdeling ble tydeligere 
og mer tilgjengelig for våre ulike kunder. Mange tusen 
varer skulle bytte plass, reoler måtte fjernes og byg-
ges opp igjen, det måtte lages nye gjennomganger og 
merking, merking og merking. Endelig har vi kunnet vie 
en stor avdeling til GULV. Her skal de som jobber med 
gulv og undergulv finne alt de trenger, og ikke minst, 
vi har fått frem vårt skremmende store utvalg av lister 
og profiler så det er enda mer oversiktlig og tilgjen-
gelig. Vi gleder oss til å gi nettopp DEG en omvisning 
i varehuset!

VELKOMMEN, HILDE!
1. februar begynte Hilde Seeberg som nyansatt butikk-
sjef for varehuset på Brobekk. Hun har lang erfaring 
med varehandel og håndverksbransjen, blant annet 
gjennom jobben som butikksjef hos Mal Proff på Bro-
bekk. Hun skal hjelpe oss enda et steg videre på veien 
mot å bli Norges kuleste og proffeste «godtebutikk for 

håndverkeren». Hun kom heldigvis inn før ombyggin-
gen var ferdig og har umiddelbart gått inn i rollen og 
bidratt til å sørge for at vareplassering og -eksponering 
er blitt løftet flere hakk. «Dette må være en av de mest 
spennende oppgavene jeg har gått løs på», uttaler
Hilde. «DURI er et helt unikt selskap fylt med kompe-
tente og ekstremt engasjerte medarbeidere, spredt 
utover en enorm bredde innen så mange retninger for 
håndverkere. Her blir ingen dager like eller kjedelige!».

MAT FOR FAGFOLK
Da vi overtok nabolokalene fulgte det også med et
spisested. Det har vi drømt om lenge, å kunne tilby 
proffen mer enn bare kaffe og vafler! Vi har nå gleden 
av å kunne introdusere det nyopprettede selskapet 
Håndverker’n Lunsjbar, hvor du vil møte Tina og Moni-
ka som skal sørge for at både kunder av Duri og andre 
i området skal kunne sette seg ned med god mat i hyg-
gelig omgivelser. Ta turen innom dem neste gang du er 
i området og sjekk hva som er Dagens! De vil servere 
både frokost og lunsj til sultne håndverkere. Følg dem 
gjerne på Instagram: @haandverkernlunsjbar,
så kanskje du blir fristet!

VI LEVERER TIL HELE LANDET!
Vi opplever stadig forespørsler fra folk som nettopp har 
fått høre om Duri, og de skulle ønske at de holdt til litt 
nærmere oss. Men, visste du at vi daglig leverer varer 
over hele landet? Benytt nettbutikken vår på duri.no 
eller ring inn på 24 13 13 50 så skal vi hjelpe deg med 
tilgang på det du trenger til dine prosjekter!

Peder Godvik
Markedsansvarlig / peder@duri.no

/durifagprofil @duri_fagprofilwww.duri.no

PRØV VÅR NYE
NETTBUTIKK

På www.duri.no får du tilgang til store
deler av vårt sortiment mer enn

10 000 produkter - tilgjengelig 24/7.

FØLG OSS I
SOSIALE MEDIER

På Facebook og Instagram deler vi
produktnyheter, videoer med tips om 

smarte produkter og kampanjer.

MILFYRTÅRN

Snakk med oss om du ønsker produkter 
med en god miljøprofil

Varehussjef, Hilde Seeberg
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Ny avdeling for gulv
Gulvleggere har vært en svært viktig kundegruppe for Duri i mange år,
og endelig kan vi tilby en helt ny og egen avdeling for gulv!

Der du tidligere gikk inn i malingsavdelingen har nå den 
nye gulvavdelingen flyttet inn. Her finner du nå et stort 
utvalg produkter innenfor flytsparkling og gulvavretting, 
gulvlim, primere, tetningslister, piggruller og mye mer. 
Ikke minst har vi plassert vårt enorme utvalg av lister og 
profiler!

Visste du at vi helt fra 70-tallet har utviklet et sortiment med 
aluminiumslister, overgangslister, skjøtelister og andre profil-
er, som kanskje er større enn noe annet man finner i Norge? 
«Nesten daglig kommer det inn kunder som tror vi bare driver 
med lister», sier avdelingsleder Steinar Randem. «De fleste får 
seg en stor overraskelse! Noen har kanskje ikke vært hos oss 
på en stund, og ser at vi har vokst langt utover det som i sin tid 
var vår kjernevirksomhet».

ET UNIKT SENTER FOR DE SOM JOBBER MED GULV
I gulvavdelingen skal du finne produktene du trenger hver dag, 
enten du driver med rehabilitering eller nybygg, om du leg-
ger tepper eller skal hellime tregulv. Vi leverer gulv fra kjente 

leverandører. Ikke minst har vi et stort lagerført utvalg av LVT, 
eller «vinylfliser». Vi har også lagerført teppefliser for prosjekt, 
og skaffer det aller meste på forespørsel. Vi skal gjøre det en-
kelt for fagfolk! Derfor lagerfører vi også et stort utvalg verktøy 
for gulvleggere. «Vi må sørge for å ha det kunden trenger, og 
lagerfører også spesialverktøy som kunden handler en sjelden 
gang, men som han må ha når han først må ha det», avslutter 
Steinar.

ALLE TRENGER TILDEKKING
De fleste håndverksgrupper har bruk for dekkeprodukter av en 
eller flere typer. Dette har vi satset tungt på og hos oss finner 
du mye mer enn tradisjonell «melkepapp»! Her finner du ulike 
former for dekkefleece og selvklebende matter som kan sitte 
i mange måneder og beskytte overflater på byggeplass. Vi har 
også unike dekkeplater i «kanalplast» som enkelt legges utover 
gulv eller trapper. For teppeleggere har vi dekkefolie og spesi-
alverktøy for påføring av både folie og tape for effektivitet og 
ergonomi.

AVDELING - GULV

Fra venstre: Joakim Nannestad, Kenneth Lundsberg og Steinar Randem
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SERVICE 
Bransjens beste kurstilbud!

- lokal leverandør
med fokus på service.

GRATULERER
med nyåpning av flott varehus!

ARDEX - din komplette leverandør er på plass!
Om du skal sparkle tak, vegger eller fasade, støpe eller flytavrette gulv, 
flislegge eller legge gulvbelegg - du får det hele hos Duri Fagprofil.
DU trenger kun en...
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Oppussing på YouTube
med DURI i ryggen

SELVLÆRT ALTMULIGMANN

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

YouTuber Alexandre Chappel har dokumentert
renoveringen av en leilighet på Grünerløkka i Oslo 
gjennom videoer på sin YouTube-kanal. Det unike 
med denne renoveringen er at Chappel har gjort alt 
selv, men hva gjør du når du skal lære noe for før-
ste gang? Du oppsøker en proff for råd- og
veiledning. Duri Fagprofil har vært en stødig
samarbeidspartner for Alexandre gjennom hele
prosessen.

YouTuber Alexandre Chappel har renovert en leilighet 
på Grünerløkka i Oslo. Med seg på veien har han hatt 
god assistanse av Duri Fagprofil. De har kurset Alexan-
dre i bruk av verktøy og utstyr, og hjulpet han med
levering av materiell. Til daglig deler Alexander
Chappel, som er industriell designer og altmuligmann, 
videoer på sin YouTubekanal. Der gir han seerne et 
innblikk i ulike prosjekter og smarte løsninger. I 2022 
startet han oppussingen av sin bolig i Oslo, som han 
har dokumentert og vist til sine seere.   Selvlært alt-
muligmann Alexandre Chappel er utdannet industriell 

designer, men har også erfaring som møbelsnekker. De 
praktiske ferdighetene har kommet til god nytte gjen-
nom renoveringsprosessen. – Jeg startet på skolen 
som møbelsnekker, men istedenfor å ta fagbrev som
møbelsnekker bestemte jeg meg for å heller ta en 
master som industriell designer, sier han.
Når Alexandre Chappel bestemte seg for å kjøpe og 
renovere leiligheten på Grünerløkka var han tidlig klar 
over at han ville ta seg god tid, utfordre seg selv og 
bruke smarte og kanskje litt utradisjonelle løsninger 
til leiligheten. – Mange av løsningene og prosessene 
jeg har valgt har nok ikke vært nødvendige, som for 
eksempel gulvet. Det rev vi og senket åtte centimeter 
for å få det tilbake til slik det var originalt da bygget 
ble bygget. Tanken bak var å få så høy takhøyde som 
mulig, som tilfører volum til rommet og du får en mye 
bedre romfølelse, legger han til.

SELVDESIGNET
I tillegg til å utføre arbeidet selv, er det også Alexan-
dre Chappel som har stått bak utformingen av boligen. 

Alt fra kjøkkenløsning til planløsning har han designet 
selv. – Når jeg gjør alt selv har jeg mer spillerom for å 
komme opp med kule og smarte løsninger. Du har også 
mye mer kontroll på å få det hjemmet du selv ønsker. 
Bak hvert valg som er tatt, er tanken at vi skal sitte 
igjen med mest mulig og få den beste planløsningen 
vi kan få, sier han.

NY TANKEGANG
Med sine Aquapro membranplater ønsket Duri Fagpro-
fil å vise frem et nytt system og hvor effektivt det er for 
badromsbyggere. Som med alle nye ting er det ikke 
alltid like lett å få folk til å vike bort fra det gamle og 
trygge. – Ved hjelp av Alexandre og hans formidlings-
evne har vi fått vist frem og synliggjort Aquapro mem-
branplater og vist hvor enkelt du kan bygge opp et bad 
steg for steg. Med hjelp av han har vi kunnet forklare 
oppbyggingen av systemene. Siden Aquapro-systemet 
er en ny måte å tette bad på, er det fint å få vist det 
frem til et bredt spekter av publikum, sier Godvik.
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Aquapro Light membranplate
8x900x2440mm 2,19m2

BAC44708-90L

Wagner Ps 3.20
Malingssprøyte på Ramme

WA2412438

Sjekk ut kanalen til
Alexandre på YouTube

PÅ LAG MED DURI
Gjennom hele renoveringsprosessen har Alexandre 
Chappel hatt et godt samarbeid med Duri Fagprofil. 
Gjennom dem har han fått hjelp med utstyr og materi-
ell, samt kurs om hvordan verktøy brukes og prosesser 
utføres. – Det som er gøy med Duri er at de har så 
utrolig mye forskjellig i sitt sortiment, og har ekspertise 
på veldig mye. Gjennom deres kontakter har jeg fått 
lånt verktøy og fått hjelp med materiell. – En av de 
beste tingene med oppussingen er at du lærer utrolig 
mye. Et eksempel er malingssprøyten jeg fikk tilgang til 
gjennom Duri. Det var både utfordrende og spennende, 
sier han. Det er ikke bare på badet Duri og Alexandre 
Chappel har samarbeidet.  Alexandre Chappel har også 
testet produkter og verktøy for Duri, og de får alltid 
nyttige og konstruktive tilbakemeldinger, sier Godvik. 
– Han er åpen og ærlig og vi får alltid tilbakemeldinger 
som vi kan jobbe med, alt fra hvilke produkter som er 
gode og hvilke som ikke holder mål, sier han. – Vårt 
motto er "ENKELT FOR FAGFOLK", og det er bare mulig 
om vi lytter til de som bruker produktene og verktøyet 

og tar med oss videre i utvikling av og leting etter nye 
produkter, avslutter Godvik.

NYTT VEGGSYSTEM
På veggene har Alexandre Chappel valgt mikrosement 
som han har pusset, og store mørke fliser med et rus-
tikk utseende til dusjen. På gulvet har han valgt store 
lyse fliser. Som membran på veggene bak dette har 
han montert Aquapro membranplater med tettedetal-
jer og lim fra Bostik. – Jeg har hatt en veldig positiv 
opplevelse med membranplatene, de er veldig enkle å 
jobbe med. De kan nesten sammenlignes med gipspla-
ter, men de er en god del hardere og litt mindre, som 
også gjør de enklere å jobbe med. Stikksag, kniv og 
en rettholt er egentlig alt du trenger, og har du kuttet 
litt feil kan du fint bruke en gipshøvel for å rette opp. 
Platene er også så harde at du kan skru de opp bare 
ved hjelp av gipsskruer, sier han.

SPENNENDE SAMARBEID
Peder Godvik hos Duri Fagprofil synes samarbeidet 

mellom de to har vært både givende og nyttig for 
dem. – Det er veldig gøy å samarbeide med Alexan-
dre fordi han er så dedikert. Med bakgrunn som in-
dustridesigner og møbelsnekker går han skikkelig inn 
i det han skal gjøre, i tillegg til at han har en glimren-
de formidlingsevne, sier Godvik. – Det har vært stort 
engasjement på videoene han har lagt ut, og mange 
kule kommentarer på hvor spennende Duri sitt utvalg 
er. Flere sammenligner oss med en godteributikk for 
håndverkere, sier Godvik og ler.

Denne artikkelen er skrevet av
IVER VALKVÆ/IFI.NO 18.01.2023
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WAGNER FINISHCONTROL 3500
WA2341501

WAGNER PS 3.31
WA2308262 

WAGNER POWERPAINTER 90
WA2414079

WAGNER HC 750E
WA2371027

WAGNER PLASTCOAT HP 30
WA2388301

Rask rengjøring, KUN 15 minutter av malesprøyter.
Redusert sprøytestøv med HEA-dysene.
Varmeslanger for nesten eller helt støvfri maling.
Vi har både små og store maskiner, for maling
og sparkelpåføring. Anerkjente kvalitetsprodukter!

Spar opptil 60%
av arbeidstiden
ved malerarbeid

WAGNER SF 23 PRO
WA2399198



www.duri.no 9Fagposten  01   2023 

AVDELING - MALING OG OVERFLATE

Kjente merkevarer og 
konkurransedyktige priser
Med ny plassering i varehuset har malingsavde-
lingen virkelig fått utfolde seg. Her skal du som 
maler finne alt du trenger til hvert eneste prosjekt!

Den nye avdelingen formelig strutter med et stort ut-
valg av produkter innen maling, sparkling og annen 
overflatebehandling. Her finner du både Jotun og 
Gjøco, Hagmans med blant annet sine epoxyproduk-
ter for gulv og den tyske gigantprodusenten av ma-
ling; Caparol. Du finner tilbehør i mange kategorier og 
kvaliteter, og ikke minst maskeringstape! «Tape er et 
område vi er blitt enormt store på», sier fagansvarlig 
Per Paulsson. Han er vokst opp i en malingsforretning 
og pendler flere dager i uken fra sitt bosted i Sverige til 
Duri. «Vi har maskerings- og tildekkingsprodukter for 
å gjøre hverdagen for maleren enda mer effektiv og 
skal bidra til gode resultater, dag etter dag etter dag».

UNIKE PRODUKTER SOM IKKE ALLE ANDRE HAR
I Duri gjør vi så godt vi kan for å ikke være som alle an-
dre, og her skal du finne unike produkter som skal gjø-
re en forskjell. For en tid siden lanserte vi FrogTape og 

et enormt utvalg maskeringstape fra den amerikanske 
produsenten Shurtape. Mange har nok sett den grønne 
FrogTapen i sosiale medier. «Den er virkelig unik om du 
ønsker å oppnå sylskarpe overganger», fortsetter Per. 
«Den inneholder en unik teknologi i limet som aktive-
res med fuktighet, og blokkerer malingen fra å trekke 
innunder tapen». Her finner du også spesialprodukter 
for maskering av hjørner, farveflak til gulvdekorering, 
eller hva med stylter så du rekker helt opp i taket? 

BIDRAR TIL EFFEKTIVITET
Duri er importør og representant for Wagner som pro-
duserer malings- og sparkelsprøyter. Dette er utstyr av 
proff kvalitet som gjør at man kan arbeide enda mer 
effektivt på prosjekter. Her ser vi at Norge henger etter 
sammenlignet med resten av Europa og USA. Vi har 
kompetansen og kan gi veiledning i valg av maskiner, 
og ikke minst vedlikehold og rengjøring. Mange blir 
forbauset når de ser at det faktisk er ganske enkelt 
å rengjøre utstyret etter bruk, og at det er vel verdt 
det når man sammenligner effektiviteten under selve 
malingen. 

Vi ser også en økning i etterspørsel etter mer avansert 
utstyr for skjøtesparkling, og det møter vi blant annet 
med en serie produkter fra amerikanske Level5. -Her 
finner du blant annet automatisk strimmelpåfører, 
sparkelbokser og hjørneploger som gjør sparklingen 
mer effektiv og mindre belastende på kroppen.

OLJER OG LAKK TIL ALLE OVERFLATER
Utover produkter for maleren har vi i avdelingen et stort 
utvalg av oljer, hardvoksoljer og lakk for behandling av 
alle typer gulv og treverk. Her finner du blant annet 
produkter som kan herdes med UV-lampe for bruk på 
gulv der man ikke har tid til å vente dagevis på her-
ding, eller SAICOS’ hardvoksoljer som også finnes i lø-
semiddelfrie utgaver. Vi hjelper deg med valg av riktig 
produkt til ditt prosjekt, enten det er gulv til flyplass 
eller gymsal!

Man finner et stort utvalg på 
maskeringstape, blant annet 

Frogtape som mange kjenner 
fra sosiale medier
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AVDELING - MASKINER OG VERKTØY

Kompetanse og lidenskap 
for proffverktøy!
Like innenfor vår nye hovedinngang finner du 
Frank og Mattias. De hører hjemme i avdelingen 
som bugner av verktøy og maskiner. Et utvalg som 
skiller seg vesentlig fra de fleste byggevareforret-
ninger. 

Gjennom mange år har våre medarbeidere lyttet til og 
fått tilbakemeldinger fra håndverkere som lever av å 
gjøre jobben sin. De er helt avhengig av å ha skikke-
lig utstyr, og ikke minst; tilgjengelighet når den gam-
le maskinen har takket for seg eller man trenger en 
oppgradering til et nytt prosjekt. Dette har resultert 
i en helt unik avdeling som er fylt opp med tak- og 
veggslipere fra flere leverandører som Flex, Metabo, 
Mirka og Bosch. Her finner du Oslos største avdeling 
med proffverktøy fra Metabo og kvalitetsmaskiner og 
spesialmaskiner for arbeid i betong, kapping og sliping 
og mye mer.

«HVA HAR FRANK RAMLET OVER I DAG»
Mange har vel sett Frank-Ove Voll i sosiale medier som 
presenterer noe nytt og smart for håndverkeren. «Han 

har en helt egen evne til å rote frem leverandører av 
de mest finurlige produkter som du ikke ante at fin-
nes», sier markedsansvarlig Peder Godvik. «Duri-Frank 
er nesten blitt et begrep – med Frank som stadig har 
noe nytt å vise frem, enten det er batteridrevet høyt-
trykksspyler, spesialmaskin for å kappe dørblader for 
å gi plass til nytt gulv oppå det gamle eller kamera til 
mobil for termografering».  «I Duri skal vi sørge for å 
gjøre det enkelt for fagfolk, og det forplikter. Det betyr 
at vi må ha produktene tilgjengelig for proffen, også de 
produktene man kanskje bare handler en gang i året 
eller sjeldnere. Vi har blant annet et stort utvalg av spe-
sialverktøy for gulvleggere, som er helt vesentlig den 
dagen det må erstattes», sier Frank, med et lurt smil.

EN VIKTIG DEL AV «GODTEBUTIKKEN»
Stort utvalg, flere alternativer i samme kategori og 
spesial- og nisjeverktøy på lager et blitt et varemerke 
for Duri. Her finner du et stort utvalg støvsugere, for 
tørr- og våtsuging, sykloner for effektiv støvoppsam-
ling, avfuktere, varmevifter, sveiseverktøy for gulvleg-

gere og mye mer. Nevnte vi verktøy for gulvlegging 
eller et stort utvalg produkter for parkettreparasjoner? 
Her kan man lett bruke timesvis i å studere hyller og 
utstillinger! I tillegg til et enormt utvalg har gutta i av-
delingen lang erfaring og bred kompetanse som gjør at 
du som kunde skal få kyndig veiledning. Ta turen inn-
om og opplev selv! Er det noe du ikke finner, ta kontakt 
på hei@duri.no

Fra venstre: Mattias Nilsson og Frank-Ove Voll

Frank viser hvordan denne geniale sagen fra Metabo 
lar deg gjøre rette og vinklede kapp mens skinna 
henger fast i sagen.

Se filmen med Frank 
om Metabo sagen
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GRATULERER  TIL DURI MED NY BUTIKKGRATULERER  TIL DURI MED NY BUTIKK
& STORT& STORT  BAHCOBAHCO  SORTIMENT!SORTIMENT!

CARBIDE CONCEPT
Hullsager & bajonettsagblad 
til alle type jobber

a b r a s i v e s

Ett batteri - mange løsninger
1 system - mer enn 30 merker - mer enn 300 maskiner
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1batteri

cordless-alliance-system.de

100 % kompatibel
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HVA SIER EKSPERTEN:

VI GRATULERER SÅ MYE 

MED NY BUTIKK                 ! 

Skal man rulle etter 
sprøytemaling? 
Vi selger stadig flere malersprøyter, store og små, til 
norske håndverkere som ønsker å effektivisere maler-
jobben. Stadig kommer da spørsmålet opp om hvorvidt 
man bør bruke rulle etter man har sprøytet. Som med 
det meste av håndverk kan du få like mange svar som 
antall personer du spør, men vi spurte vår egen maler-
mester, Jørann Hansen.

«Vi anbefaler alltid at du ruller over etter sprøyting. Det 
er fort gjort og lite arbeidskrevende. Det er jo å påføre 
og fordele malingen som er den jobben som tar tid. Ved 
å rulle over overflatene vil du oppnå å få lik «greng» på 
hele resultatet, og det ser proffere ut. Rullingen bidrar 
til at overflaten blir jevn og fin og du får den strukturen 
som du ønsker, som om du hadde malt med rulle på 
hele jobben. Selvfølgelig finnes det unntak, og det er 
oppdraget som avgjør til slutt. -Dersom det er en
garasje eller bod som skal males, så kan etter-rullin-
gen som regel droppes.», sier Jørann Hansen. 

SE VIDEO MED JØRANN OG ALEX!
Vi tok diskusjonen med til Alexandre Chappel som 

skulle sprøytemale sin egen leilighet på Grünerløkka. 
Der fikk han grundig veiledning av Jørann og hjelp 

med å oppnå et topp resultat. 

I VIDEOEN BENYTTER CHAPPEL SEG AV EN
WAGNER PS 3.20 MALINGSSPRØYTE WA2412438
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AVDELING - UNIVERSELL UTFORMING

Gjør dine bygg tilgjengelige
Visste du at alle offentlige tilgjengelige bygninger skal
arbeide aktivt for å fremme universell utforming og like-
verdig tilgang blant brukerne? I DURI har vi produktene 
som gjør at du kan gjøre en forskjell!  

Vi markerer oss som en av de største leverandørene av taktile 
produkter til UU-merking for blinde og svaksynte. Vi tilbyr og 
lagerfører et bredt utvalg av materiell i flere kvaliteter og design 
til farefelt, oppmerksomhestfelt, ledelinjer, trinnmarkering med 
mer. Hos oss finner du materiell for både innendørs og utendørs 
montering.

SPØR OSS TIDLIG I PROSESSEN!
Vi opplever at mange glemmer eller utsetter arbeidet med uni-
versell utforming og kommer i siste liten før ferdigstilling, og 
da kan det fort bli kaos. Vi sitter på omfattende kompetanse 
på dette området, og om vi blir involvert tidlig nok kan vi sørge 

for at du får de riktige produktene som passer til prosjektet. 
Ikke minst kan vi sørge for at man gjør riktig merking, slik at 
brukerne forstår merkingen og slipper å trå feil! Ta kontakt for 
kyndig veiledning til et godt resultat. 

ØNSKER DU Å BLI FORHANDLER? 
Vi tilbyr også et bredt spekter av entrè og avlastningsmatter for 
videresalg via forhandlere. Ta kontakt om det kan være aktuelt 
for din bedrift. Kontaktperson er fagansvarlig Arne Bjørnstad, 
som du treffer på arne@duri.no
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AVDELING - ARBEIDSKLÆR OG FOTTØY

Alle håndverkere trenger 
arbeidstøy!
Vi skal gjøre det enkelt for fagfolk – også når de 
skal kle seg for ulike oppgaver og årstider. Nå er 
avdelingen ombygd og større enn noen gang!

Gjennom årene har vi sett en sterk vekst i vår klesav-
deling. Flere og flere kunder sender sine ansatte til oss 
for å fornye seg med klær, arbeidssko og verneutstyr. 
Enten du er maler, gulvlegger, tømrer eller vaktmester, 
så trenger du arbeidstøy, og vi skal sørge for å ha det 
utvalget og kvaliteten som du behøver!

«Vi er skikkelig stolte av den nye avdelingen vår», sier 
avdelingsleder Karolina Gwadera. Hun har jobbet i Duri 
siden 2019 og har vært med på en enorm vekst.
«Vi har faste kunder som har logoene sine liggende 
her, og vi trykker mens de venter. Det setter de stor 
pris på!».

BREDT UTVALG
Hos oss skal du finne riktige klær, og vi tilbyr et stort 
utvalg lagerførte klær og sko fra kjente leverandører 
som Snickers Workwear, Fristads, Solid Gear, og ikke 
minst; Sievi. «Sievi er et finsk merke som leverer kval-

itetssko for håndverkeren. Her har vi en egen maskin 
hvor vi skanner føttene til kundene og sørger for at de 
får en såle som passer sin fot», uttaler Birgitte Bernt-
sen. I avdelingen finner man også verneutstyr til både 
hjelmbrukere og andre, fra 3M og Hellberg.Vi har også 
et solid utvalg fallsikringsutstyr fra anerkjente
Rothoblaas.

KVALITETSKONTROLL AV
FALLSIKRINGSUTSTYR
Nylig har jentene i avdelingen blitt sertifiserte kon-
trollører av fallsikringsutstyret fra Rothoblaas. Dette ut-
styret skal kontrolleres og godkjennes årlig, og nå kan 
vi tilby dette også som en tjeneste for våre kunder», 
sier Petya Ganvea.

SATSER HARDT PÅ HANSKER
Vi har sett en stor vekst i salg av hansker av forskjel-
lige typer. Vi har tatt inn et bredt spekter av hansker 
fra Soft-Touch og Hanvo som er en enorm hanskepro-
dusent. Endelig har vi et stort og oversiktlig sortiment 
av lagerførte arbeids- og nitrilhansker. Kom innom og 
se utvalget! 

MER ENN PROFILERING PÅ KLÆR!
Når vi får kunder på profilert arbeidstøy er veien kort 
over gangen til profileringsavdelingen. Her kan vi tilby 
bildekor, HMS-tavler, roll-ups, bannere til byggeplass 
osv. «Vi får stadig bekreftet at våre kunder liker å få 
mest mulig på ett og samme sted. -De blir på en måte 
venner av huset», avslutter Karolina. «Nå kan vi til og 
med tilby brodering på capser, bagger og klær!»

NOEN AV VÅRE MERKER
DU FINNER HOS OSS

Fra venstre: Karolina Gwadera og Birgitte Berntsen
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AVDELING - BYGG OG VÅTROM

Innovasjon for baderomsbyggere
I mange år har Duri levert produkter innen reha-
bilitering, og spesielt for våtrom. Vi har kanskje 
Norges største sortiment i membranplater, og disse 
har vi til og med utviklet selv!

Det er nesten feil å kalle avdelingen for BYGG OG 
VÅTROM, da det i hovedsak er våtrom vi satser på i 
denne avdelingen. Vi skal gjøre det enkelt for de som 
bygger våtrom! Mange kjenner BACBoard basic eller 
«BAC-plata», som har vært en volumselger i mange år. 
Dette er en tradisjonell membranplate, men vi har den 
i flere tykkelser enn det du finner andre steder. Videre 
har vi komplettert med en rekke spesialprodukter som 
lekkasjesikringskasser for innbyggingstoaletter, ferdi-
ge nisjer til dusjvegg, frontplate til sisterner og mye 
mer. 

LYTTER TIL HÅNDVERKEREN OG INNOVERER
Mange av produktene våre er utviklet fordi vi har 
sett et behov hos håndverkere. For eksempel var vi 
først i markedet med en finerplate som ble delt opp 
i mindre størrelser og tilført not og fjær. Det er blitt et 
enormt populært produkt da det både er lett å hånd-

tere og bære, og gir effektivt et solid underlag på en 
våtromsvegg. Vi søker også smarte løsninger som blant 
annet de formstabile Kerto-bjelkene. Et produkt som 
mange ikke er klar over at finnes; det er rett og slett 
lekter som er produsert som kryssfiner. De er helt rette 
og gjør det enda enklere å rehabilitere bad og få en 
vegg som er rett og letter å flislegge. Tradisjonelt kon-
struksjonsvirke har en tendens til å vri seg og mange 
har vel måttet sortere i hyllene «på trelasten» for å ikke 
få med seg de verste tilfellene av «banan-lekter». 

AQUAPRO
– unikt system for tett bad og godkjent for maling!

Med utvikling og lansering av AQUAPRO systemet har 
vi tatt steget enda lenger i å hjelpe håndverken med 
å bygge trygge og tette bad. Det er også godkjent for 
både malte flater og mikrosement! Platene gir alle 
muligheter da de er egnet for både flislegging, maling 
og mikrosement. Systemet består av lettvektsplater 
med membranfolie og tilhørende mansjetter og folie 
for gulv. Med dette systemet er det ikke lenger snakk 

om å dokumentere hvor mye membran man har påført. 
Membranfolien er der allerede, og du skal kun lime inn 
tettesjiktsremser mellom plateskjøter og i overganger 
mellom gulv og vegg. Følger du monteringsveilednin-
gen er det ingen sak å dokumentere at badet blir tett!

OMFATTENDE TESTING HOS SINTEF
Når vi utvikler produkter for våtrom er det avgjørende 
at både vi og kundene våre kan stole på kvaliteten! 
Derfor bruker vi mye resurser på godkjenninger hos 
bl.a. SINTEF. Der skal produktene testes for å holde den 
kvaliteten som er nødvendig i henhold til norske regler. 
I samarbeid med Jotun er Aquapro-platene utviklet, 
testet og godkjent for malt vegg på badet! Det har ikke 
tidligere vært mulig uten omfattende merarbeid. Nå 
kan man slippe maleren inn på badet og oppnå slette 
vegger i den fargen som kunden ønsker. Ikke nok med 
det, men kunden kan be deg tilbake om noen år for å 
skifte farge. Trenden viser at kundene ønsker seg slette 
flater, men gjerne i kombinasjon med både fliser og 
spiler, og det er nå mulig, helt trygt!

Mikkel Fjellstad, produkt- og fagansvarlig våtrom



www.duri.no 17Fagposten  01   2023 

Aquapro Light Basic er en lettvekt sementbasert membranplate som er testet og godkjent 
av Sintef Byggforsk (TG20825). Denne godkjenningen dokumenterer at den tilfredsstiller alle 

Nordiske krav med tanke vann og damptetthet, samt at den er funnet velegnet til
de byggemetoder som brukes i Norden.

Godkjent membranplate for malte flater, mikrosement og flis!

Membranplate og foliesystem
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Et godt innemiljø starter i 
inngangspartiet! - The Nordic light

Gyro® Go!
- Godt lys på badet er viktig!

NY
LYSLEVERANDØR

HOS DURI!
KOM INNOM OG SE

UTVALGET VÅRT I

DEN NYE LYS-
AVDELINGEN!

Visste du at vi lagerfører et bredt sortiment av 
entresystemer og inngangsmatter? Eller hva med 
avlastningsmatter til arbeidere som står? Eller 
logomatter med din profil?  

En godt utformet entré med effektive skrape- og tørk-
esystemer er en lønnsom investering som bidrar til 
lavere renholds- og vedlikeholdskostnader.

80 % av all skitt som kommer inn i en bygning, dras 
med gjennom entréen. For at ikke skitten skal bli med 
gjennom døren og rundt i hele bygningen, er det viktig 
å ha effektive tørkesystemer. Ved å investere i et godt 
entrésystem, sparer man både gulvslitasje og renholds 
kostnader. I en offentlig entré er det nesten ingen som 
stopper og tørker av skoene. Man går ganske enkelt av 
seg skitten. Det er derfor viktig å ha riktig type matter 
for å samle opp så mye smuss og fuktighet som mulig. 

Det er også viktig at mattene er utformet slik at de 
besøkende styres gjennom tørkeområdet for å oppnå 
riktig funksjon. 

FOR Å FÅ DET BESTE RESULTATET,
BØR MAN HA TRE TRINN I ENTRÉLØSNINGEN:
- Utenfor døren monteres fotskraperister som skraper 
av grov skitt, snø og slaps. - Deretter følger en kombi-
nasjonsmatte som både skraper av den mindre skitten 
og samler opp væske. Denne matten ligger som   regel 
nedfelt i en mattebrønn. Det siste trinnet er en høy-
absorberende tørkematte som samler opp den fukten 
som er igjen. Hvert trinn bør være minst tre-fire skritt 
lang. I de tilfellene der det ikke er plass til å installere 
tre trinn, er kombinasjonsmatter det beste valget.

LAGERFØRER ET BREDT UTVALG
«Vi har et bredt utvalg av matter på lager for umiddel-

bar levering. Ta kontakt så gjør vi det vi kan for å hjelpe 
deg med det samme», sier avdelingsleder Arne.  

ØNSKER DU Å BLI FORHANDLER? 
Vi tilbyr også produkter innen universell utforming for 
videresalg via forhandlere. Ta kontakt om det kan være 
aktuelt for din bedrift. Kontaktperson er fagansvarlig 
Arne Bjørnstad, som du treffer på arne@duri.no

HVA SLAGS MATTER TILBYR VI?
ENTRÉMATTER

ARBEIDSPLASSMATTER

SIKKERHETSMATTER

BESKYTTELSE OG UNDERLAG

AVLASTNINGSGULV

AVDELING - ENTRESYSTEMER OG MATTER
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Ny avdeling med belysning
og el-materiell

- The Nordic light

Gyro® Go!
- Godt lys på badet er viktig!

NY
LYSLEVERANDØR

HOS DURI!
KOM INNOM OG SE

UTVALGET VÅRT I

DEN NYE LYS-
AVDELINGEN!

Nyeste tilskudd i varehuset er en liten avdeling 
for belysning og el-materiell. Dette er en naturlig 
utvidelse for våre mange kunder som bygger bad 
og kjøkken.

Midt i den nye delen av varehuset, mellom maling og 
maskiner finner du nå flere reoler med belysning fra 
Unilamp. Blant våre kunder er det mange baderoms-
byggere, og vi ser at flere og flere av våre kunder har 
flere avdelinger med flere håndverksfag. For flere og 
flere ser vi at de ser en fordel i å kunne hente mer varer 
til sine prosjekt fra ett og samme sted og spare tid. 
Her finner du produkter innen belysning som er god-
kjent brukt i våtrom og relatert tilbehør. Du finner også 
prosjektvarer som LED-paneler til himling. Kom innom 
og sjekk utvalget og se hvordan vi kan hjelpe deg i ditt 
neste prosjekt!

AVDELING - ELEKTRO OG BELYSNING



20 Fagposten  01   2023 www.duri.no

NORGES STØRSTE PÅ
LISTER OG PROFILER
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Vi tilbyr et av de bredeste sortiment av lister og profiler for montering 
på alle typer gulvmaterialer. Hos oss finner du over 150 ulike profiler 
i blant annet aluminium, messing, rustfritt stål, plast, tre og MDF. Vår 
leverandør kontrollerer hele produksjonsprosessen, alt fra pressing, 
bearbeiding, overflatebehandling til innpakning. Alle aktører er
kvalitetssikrede. Våre høye krav garanterer at vi alltid kan levere
produkter som oppfyller alle krav til funksjon og utseende.

HOS DURI FAGPROFIL FINNER DU ET
HELT UNIVERS AV LISTER OG PROFILER 

VÅRE MEDARBEIDERE HAR ÅRELANG
KOMPETANSE NÅR DET GJELDER VALG AV
RIKTIGE LISTER FOR DITT PROSJEKT.

Noen av våre forskellige typer lister & profiler

Nivålist SkjøtelistTrappeneser

Flislist

SystemlistAvslutningslistTerskellist

Plast fotlist
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MOBIL SKJÆREROBOT

Jonas Engel, Hustømrerne 

Jeg kommer aldri til å bruke dykksag igjen. Før kunne jeg 
forsyne 1 mann med plater. Nå holder jeg 5-6 mann i gang.

BEDRE ØKONOMI BEDRE ARBEIDSMILJØ

VELG MATERIALE SPESIFISER MÅL

VELG MAL

BARE NOEN FÅ KLIKK FRA NESTE KUTT

TLF: 24 13 13 50  |  Se mer på kobots.no

PRESISE KUTTMINDRE MATERIALAVFALLSTØVFRITT ARBEIDSMILJØ

MER EFFEKTIV

FÅ MASKINEN DEMONSTRERT OG SE SELV HOS DURI FAGPROFIL

KAN KAPPE PLATER FRA 90 x 120 TIL 125 x 305
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Sticks to
QUALITY

3888 WASHI-TEC® MASKER
PREMIUM PLUS 

3508 SMOOTH-TEC®
 301 MASKING-TEC®

PREMIUM PLUS 

3308 WASHI-TEC®

PREMIUM PLUS 
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Vi hjelper kundene med å synes!
Våre kunder er blant annet proffe håndverkere og 
entreprenører som lever av å selge sine tjenester, 
og da hjelper vi til med økt synlighet og profilering 
med vår egen avdeling for profilering.

Gradvis har vi utvidet både kompetanse, investert i 
eget produksjonsutstyr og fått et stort kontaktnett med 
leverandører som gjør at vi kan levere alt fra enkle ting 
som tøymerker, roll-ups, bannere, bildekor og ikke 
minst; lysreklame! 

Våre kunder har det ofte travelt, og det har vist seg at 
de setter pris på å få mer og mer på ett sted. Trenger 
de et banner på byggeplassen så er det enkelt å handle 
det på samme sted hvor vi allerede har trykkbar logo 
lagret og klar for gjenbruk. 

TILBYR OGSÅ BRODERING!
Noen kunder ønsker litt mer eksklusiv profilering og da 
kan vi nå tilby brodering av logoer og navn på capser, 
bagger og andre tekstiler. Ta kontakt med oss for å se 
hvordan vi kan bistå med din profilering!

AVDELING - PROFILERING

KREVER INGEN MONTERINGSVERKTØY

RASK INSTALLASJON

AUTO-ROTATION

NIVÅSYSTEM
SPIN LEVEL
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StoA Opphengskrok er designet for å henge opp skjøteledninger og kabler på en 
trygg og effektiv måte. Med dette produktet minsker faren for snublefeller, samt 
brudd på ledninger som kan gi strømstøt og brannfare.

LEI AV Å SNUBLE I KABLER?

FÅ ORDEN PÅ
KABELROTET!
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NYHET
SPILEPANELER
FOR VÅTROM

Spilepaneler
Vi har et stort utvalg spiler og spilepaneler, 
mange dekorer og ulike lengder

Spilepaneler på akustikkfilt som
forbedrer akustikken i alle miljøer
og blir et designelement, som løfter 
interiøret og miljøet.

Z-UP spilepaneler gir en rekke
designmuligheter for vegger og tak.
Panelene er ekstremt raske å montere,
og kan oppgradere et hvert rom med
enkle grep.

TEMA - MILJØ OG BÆREKRAFT

Vi vil ha leverandører
som tenker grønt!
I samarbeid med interiørdesigner Guri Mul-
vik, på oppdrag for Jan Thomas Studio AS, 
skal vi levere PVC-fritt LVT gulv til salongen i 
Parkveien. Vi ser en økende trend blant kunder 
som søker produkter med en bedre miljøprofil, 
og det ble avgjørende i dette prosjektet.
 
«Vår bransje har fått mye kritikk for å ikke tenke 
miljø, og nå skal vi gjøre det vi kan når vi velger 
leverandører av produkter til våre salonger», sier 
en entusiastisk Jan Thomas. «Vi må ha solide 
produkter som tåler den trafikken som er i våre 
lokaler hver dag, og da må vi samarbeide med lev-
erandører som tenker både kvalitet, bærekraft og 
miljø!».

«Duri ble sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift i fjor, og det 
er viktig for oss øke bevisstheten når vi finner nye 
produkter og søke kilder som tenker nytt. Design-
gulvet vi leverer fra Futura Public er fritt for PVC, 
ftalater, klor, halogener og tungmetaller som man 
ellers ofte dessverre finner i tradisjonelle gulvbe-
legg», sier Kenneth Lundsberg (fagansvarlig for 
gulv i Duri).
 
Gulvet som legges skal legges med Fastlay under-
lag som gjør at man slipper å lime fast vinylplank-
ene til undergulvet. Det muliggjør effektiv legging, 
og dette underlaget er også PVC-fritt.

Jan og Christopher studerer prøveboken med 20 ulike dekorer 
som ser ut som tre, og 10 farger med sten-motiver.



NEWNEW  

in Shop

Cat® Verktøy for profesjonelle 

Kom og se utstlling i butikk. Ønsker du å bli forhandler, ta kontakt på hei@duri.no

New Cat® Tools Series
Wheelbarrows, Garden and Construction 

Tools, Striking and Demolition Tools, Knifes, 
 Multi Tools, Tool Bags and Lights

Work smarter, not harder with the K-Series Wheelbarrow

With a breaking strength of 272 kg the 
K-Series e-Glassfiber shaft is considered 

to be the strongest shaft in the world!

With the K-Series Wheelbarrow  
you are able to carry up to 500 kg

J-Series Striking and Demolition Tools

K-Series Garden and Construction Tools

The patented low-profile tire is both sink and puncture-free 
and it makes maneuvering easy and provides better stability

Solid axle with  
zerk grease fitting

Anti-Skid Nose  
Guard reduces  
skidding while  
discharging

Innovative 2-Position-Grip handles make 
it comfortable to transport and empty

1,1mm Steel Tray

Stabilizer Feet are self  
adjusting on uneven surfaces

Steel beam undercarriage 
adds support for heavy loads
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AVDELING - GULVSLIPING

Petter serverer vafler i blinde

Om du har vært innom for vafler det siste året, så 
er sjansen stor for at du har møtt på Petter. Han 
har servert hundrevis av vafler til sultne hånd-
verkere, selv om han knapt ser noen ting.  

Petter kom til oss i fjor som et samarbeid med NAV, 
og jobber nå 40% hos oss, og vi håper å kunne ut-
vide dette. Petter jobbet i mange år på lager, før han 
plutselig fikk synet sitt redusert kraftig grunnet syk-
dom. I dag er han nesten blind, og det satte han ut 
av arbeidslivet i flere år. 

Da vi fikk møte Petter tenkte vi at dette må vi prøve å 
gjøre noe med! «Det er helt forkastelig at en
oppegående person som Petter ikke skal få lov 

De siste månedene har vi utvidet tilbudet til gul-
vslipere dramatisk hos oss i Duri. Fra før av har vi 
hatt maskiner og en del materiell, men nå er det 
tatt store grep for å gi proffen det hen trenger hver 
dag! 

I den nye delen av varehuset, ved siden av maling-
savdelingen, finner du nå et fagsenter for maling og 
overflater. Her sitter også Jason Harral, som selv er 
gulvsliper og har mange års erfaring fra bransjen. Da 
han kom inn i Duri så han raskt at vi måtte gjøre en-
dringer for å sørge for at gulvsliperne skal finne det de 
trenger her.

Dette betyr at vi har utvidet sortiment av forbruksvarer 
som slipepapir, oljer, lakk og verktøy. «Vi har fått inn 
favoritter som VSM, Mirka Abranet og Norton, og ikke 
minst har vi blitt importør for behandlingsprodukter fra 
tyske Loba», sier Jason. 
«Det er viktig å forstå at proffen trenger storforpak-
ninger av slipepapir, og nå har vi fokusert på riktige 
forpakninger, merker og kvaliteter som vi vet at de 
proffe gulvsliperne trenger».

Vi holder på å bygge et demo-området i butikken der 
vi skal vise fram nyheter som kommer inn.  Vi vil også 
holde jevnlige kurs for å gi opplæring i ulike aspekter 
av gulvsliping og i bruk av produktene som vi selger.  

I tillegg til senteret på Alnabru, skal de fleste og viktig-
ste gulvslipeprodukter være tilgjengelige i butikken vår 
på Billingstad.  Med to butikker i hovedstaden og vårt 
velfungerende logistikk, kan du få tak i det du trenger 
av parkettslipeprodukter hvor enn du er.

Vårt mål er å bli en totalleverandør for gulvsliperbrans-
jen og gjøre alt vi kan får å gjøre det enkelt for fagfolk 
inkluder gulvslipere.

å bidra på en arbeidsplass», tenkte vi, forteller 
markeds- og kommunikasjonsansvarlig Peder God-
vik. 
«Det har vært en spennende og utfordrende tid for 
begge parter. I Duri er det høyt tempo, og det er 
vanskelig å vite hva slags oppgaver en person med 
nedsatt synsevne kan gjøre i vårt dynamiske hus. 
Men Petter sier ja til alle oppgaver, og det viser seg 
at han får til det aller meste som han blir spurt om!», 
sier HR- og HMS-ansvarlig Greg Nilsen.

Siden starten har Petter blitt satt i gang med kunde-
service-tjenester på telefon og chat, samt at han nå 
har vært involvert i en rekke «produksjonsoppgaver» 
som etikettering, emballering av produkter osv.

Et nytt senter for gulvslipere!

Jason Harall i avdelingen for gulvsliping
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AUTOMATIC 
DRYWALL TOOLS
• Includes everything you need 

   for professional drywall taping 

   and finishing results

• Backed by the industry's 

   leading 10-year warranty

• For the finisher who demands

   the very best

DRYWALL TAPING TOOLS
FOR PROFESSIONAL FINISHERS
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Skjøtesparkling har aldri
vært enklere!

Ta kontakt med oss for
råd og veiledning!

Vi hadde gleden av å ha med oss representanter 
fra LEVEL5 TOOLS fra England og USA til vår kunde 
Nebbenes Bygg AS, som bygger eneboliger på Fet-
sund. Nebbenes har allerede benyttet verktøy og 
skjøtesparkling og strimmelpåfører levert av Duri 
en god stund, men vi ønsket å ha en workshop på 
byggeplass – der hvor det virkelig skjer!

Ash Giles er heltidssparkler fra England, og er også 
ambassadør for LEVEL5 Tools. Han ga en grundig gjen-
nomgang og fremvisning av verktøyene i bruk. 

Slipper å være utslitt etter endt arbeidsdag
Ash forteller at han med hjelp av de effektive verk-
tøyene fra LEVEL5 har energi til overs når arbeidsd-
agen er over. Han opplever at verktøyne er utformet 
ergonomisk slik at det gir mindre slitasje på kroppen, 
og han kan jobbe effektivt dag etter dag uten å pådra 
seg belastningsskader.

Krever trening og praksis
Å gå fra tradisjonelt strimle- og sparkelarbeid med 
manuelle metoder og over på mer avanserte verktøy 
som f.eks. «automatisk strimmelpåfører» krever en del 

praksis. Det er avansert verktøy som krever at man in-
vesterer tid i å lære seg bruken, litt etter litt. «Det finnes 
veldig bra videoer fra LEVEL5 på YouTube som forklarer 
bruken. Jeg anbefaler at du begynner forsiktig med å 
ta ett rom i hvert hus du jobber i som trening, inntil du 
føler at du mestrer det. Da vil du se at du kan jobbe 
langt mer effektivt enn før!», sier Ash.
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Founded in Sweden 1913, Soft Touch® is a leading brand for all types of gloves
Ergonomics, functionality and durability are key words in our range under the brand name Soft Touch®. Each glove model is developed with  
consideration to be flexible where necessary or specialized when needed. Our range of products are steadily increasing with the company’s in 
house product development. We work constantly to make sure your hands will stay protected. We know gloves.

Kom og se vår store utstilling i varehuset eller på duri.no
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ROBUST, LANGVARIG
BESKYTTELSE PÅ BYGGEPLASSEN

Nå også tilgjengelig i 10 meters ruller – perfekt for trappebeskyttelse

Innovativt 

beskyttelsessystem

for gulv, vegg, dør

og vindu

- LANG LIGGETID!

  Opptil 12 måneder inne og 9 måneder ute!
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Visste du at vi har en lørdagsåpen 
avdeling på Billingstad?

ATTACHED TO YOUR WORLD

Et komplett 
system for smartere 

gulvlegging
Bostik utvider nå sitt systemtenkning rundt gulvlim og spesialtape 
til også å omfatte primere, gulvsparkel og tilbehør. Resultatet er et 
smart gulvsystem hvor produktene fungerer sammen og forbedrer 
opplevelsen for både håndverkere og sluttbrukere. 

Produktene i One Flooring Range er gjennomgående med lave 
utslipp og oppfyller bransjens tøffe miljøkrav med god margin 
uten at det går på bekostning av kvaliteten. På denne måten 
sikres et godt arbeidsmiljø for både gulvleggere og sluttbrukere. 
I tillegg er de fleste bøttene laget av resirkulert plast. 

Les mer på bostik.no

Perfekt resultat med bredsparkling
Lett og ergonomisk håndtak med godt grep 

Teleskopskaft for økt rekkevidde 

Fleksibelt blad med avrundet design 

Enkel fjerning av bladet for rengjøring og bladbytte
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HER FINNER DU PRODUKTER SOM

Konstruksjonsvirke, våtromsplater, byggeplater, membransystemer, isolasjon, maling, verktøy,
aluminiumslister og profiler, fotlister med tape, gulvlim, dekkepapp og folie, avretning, sparkel, 

arbeidsklær og mye mer!

ÅPNINGSTIDER
MAN-FRE: 06.30-16.00
LØRDAG: 08.00-13.00

Visste du at vi har en lørdagsåpen 
avdeling på Billingstad?

ATTACHED TO YOUR WORLD

Et komplett 
system for smartere 

gulvlegging
Bostik utvider nå sitt systemtenkning rundt gulvlim og spesialtape 
til også å omfatte primere, gulvsparkel og tilbehør. Resultatet er et 
smart gulvsystem hvor produktene fungerer sammen og forbedrer 
opplevelsen for både håndverkere og sluttbrukere. 

Produktene i One Flooring Range er gjennomgående med lave 
utslipp og oppfyller bransjens tøffe miljøkrav med god margin 
uten at det går på bekostning av kvaliteten. På denne måten 
sikres et godt arbeidsmiljø for både gulvleggere og sluttbrukere. 
I tillegg er de fleste bøttene laget av resirkulert plast. 

Les mer på bostik.no

Duri Fagprofil Avd. Billingstad  |  Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad



HER FINNER DU OSS

PROFFUTSALG PÅ ALNABRU OG BILLINGSTAD

På Alnabru finner du vårt proffutsalg på over 12.000 m2, med

et enormt vareutvalg. Her finner malere, gulvleggere, gulvslipere, 

murere, snekkere, flisleggere og entreprenører det de trenger.

I tillegg distribuerer vi våre varer til byggeplass og prosjekter over 

hele landet.

På Billingstad har vi en avdeling som nå har fått bredere sortiment, 

med flere av Duris kjente produkter. Her finner du alt

fra lister og profiler, trelast, impregnert trevirke og maling.

Duri.no er tilgjengelig hele døgnet!
Her kan du logge inn å se dine priser og legge bestilling til dine 

prosjekter. Tilgjengelig hele døgnet.

Vårt mål er å gjøre det enkelt for fagfolk!
Det gjør vi gjennom å lytte til håndverkerens behov, utvikle og

levere produkter og tjenester hvor og når det trengs, samt bidra 

med fagkompetanse og service utover det som forventes.

Vi ser frem til å høre fra deg!

TLF.: 24 13 13 50  |  hei@duri.no  |  duri.no

DURI Proffsenter Alnabru
Brobekkveien 80 C, 0582 OSLO
Mandag-torsdag: 06:30-16:00
Fredag: 06:30-15:00

DURI Billingstad
Billingstadsletta 26, 1396 Billingstad
Mandag-fredag: 06:30-16:00
Lørdag: 08:00-13:00

VELKOMMEN

Oslos hyggeligste spisested
for håndverkere

BROBEKKVEIEN 80C
(VEGG I VEGG MED DURI)

@haandverkernlunsjbar


