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Tema: Hus, Hage & Oppussing

Puss opp med god samvittighet
Om din personlige
økonomi tillater det, er
det ingen grunn til å
la generell økonomisk
usikkerhet legge lokk
på oppussingsplanene.

Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no

Tvert imot, folks private
forbruk er en positiv og
viktig faktor når det kommer til landets økonomiske
vekst.
- Vi er inne i en tid der oljenæringen sliter, og mange
frykter for den økonomiske
utviklingen i Norge. Står
vi foran økonomiske
nedgangstider, eller vil vi
komme over «krisen» uten
varige mén? Svaret på dette
spørsmålet ligger i stor grad
i våre egne hender, sier Kåre
Elnan, partner og markedsdirektør i Prognosesenteret.
Ifølge han utgjør folks
private oppussingsplaner

en viktig del av landets
totaløkonomi. Stenger Ola
og Kari lommeboken og legger forbruket på is, kan det
gå mot trangere tider. Om vi
derimot øker forbruket, vil
det kunne bidra til fortsatt

økonomisk vekst – og gode
tider i årene som kommer.
Renovering, oppussing og
tilbygg i egne boliger er en
viktig del av vårt private
forbruk, forklarer han.

R-MAL as
Vårveien 51 • 1182 Oslo • 22 19 44 93

3 liter veggmaling
- alle farger

10 liter
veggmaling
10 kg sparkel
Parkett eik

pr. kvm

fra kr.

149,-

fra kr. 270,-

139,fra kr. 258,fra kr.

Gode priser på laminat
og parkett
OBOS rabatt – 20% på alle varer unntagen tilbudsvarer

•

Åpningstider: Mandag-Fredag: 8-17 Lørdag: 9-15
Grei parkering
Vårveien 51 - 1182 Oslo 22 19 44 93

•

•

Byggpartner
Billigst og best
på alle typer tak, snøfangere,
takstiger mm.
Vi driver som totalentreprenør
med invendig og utvendig
arbeid av alle typer,
samt våtrom og bad.
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Vi har lang erfaring og
gode referanser.

Behagelig med varmekabler
Lavtbyggende løsning

Varmekabler har mange fordeler
som varmekilde:
• Gir optimal varmefordeling i rommet
• Vedlikeholdsfritt
• Minimerer energiforbruket
• Gir deg varme der du ønsker det
• Lang levetid
• Lav installasjonskostnad
• Er usynlig og lager ikke lukt eller lyder

Nexans kan tilby lavtbyggende løsninger som
egner seg meget godt for både nybygg og
rehabilitering.
Lavtbyggende gulvvarmesystemer blir raskt
varme, og tilsvarende raskt nedkjølt når anlegget
skrus av. Slike systemer er lette å regulere, og dermed godt egnet for energisparing og
-effektivisering.
MILLIMAT® - varmekabelmatte bygger kun
4,5 mm.
Kan legges i alle typer gulv, enten dekket med
avrettingsmasse eller rett i fliselim. Matten kan
legges både på brennbart og på støpt gulv.
Se brosjyre på våre
nettsider!

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!

www.nexans.no/varme

