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LEK DEG
MED
FARGER!

STIL
DIN PERSONLIGE

4
Herlige
fargekombinasjoner

Glød

Velvære

Trygghet

Farger

– for alle stemninger

Fargene fremhever din personlige stil. Hvilke farger trives du best med?
I dette magasinet presenterer vi 4 herlige fargekombinasjoner.

F

argene påvirker interiøret, romfølelsen og
stemningen i rommet. Med enkle grep kan
man forvandle et anonymt rom til et rom
med sjel. Maling kan du få i alle regnbuens
farger, og på bare en ettermidag kan veggene
få den fargen du trives med, og et gammelt møbel kan få
nytt liv med et penselstrøk. Vi kaller det enkel fornyelse,
og håper du blir inspirert av våre fargepaletter til å ta
fatt på et nytt prosjekt.
Det er ingen tvil om at hvitt er blitt uvant og sterilt for
oss. Den tydelige tendensen er at vi vil ha farger rundt

Eleganse
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oss der vi er mest. Hjemme. Vi beveger oss både mot de
avdempede, duse og sarte fargepalettene de fleste
av oss omfavner lett, til de dypere, mer vågale
palettene for de som tør.
Balanserte, lyse og estetiske rom med plass for hvile
og rekreasjon. Jordfarger i et bredt spekter fra beige,
brunt og gyllent. Behagelige, trygge grønntoner med
lune innslag og lag på lag av grønne nyanser. Friske,
elegante og sofistikerte blåfarger å trives i. Eller kanskje
duse, glødende ferskentoner som virkelig inviterer
varmen i hus.
Hva liker du best?

For å få riktig fargegjengivelse
av fargene, hent fargechips
i Butinox sin fargebar. Her er
det 147 herlige farger du
kan velge og vrake i.

Butinox har en egen INTERIØRBLOGG med ukentlige tips til hvordan du kan fornye hjemmet ditt.
Her finner du enkle gjør det selv oppskrifter, fargetips og inspirasjon. Besøk bloggen på:

enkelfornyelse.no

Velvære

– avdempet, balansert, estetisk…

TRENDEN: Hjemme vil vi ha likevekt, ro og balanse. Travle, aktive liv og fulle
kalendere krever hvile og rekreasjon når vi kommer hjem. Hvorfor ikke la fargene
i visuelt beroligende omgivelser hjelpe oss med å finne ro og hvilepuls?

Fargene vi ønsker oss er avdempede og lysere enn tidligere, noe som igjen gjør at vi tør
å bruke dem på flere vegger. Dempede fargepaletter er noe de fleste av oss trives med,
og når hvitt nå har blitt uvant og sterilt for oss, er første skritt gjerne disse harmoniske,
lyse tonene. Fargene vil også få et melkeaktig slør over seg, de er lysere, dusere og sartere.

MED QUICK BENGALACK
Med Quick Bengalack er det enkelt og raskt å gi nytt
liv til gamle, elskede ting. Bruk dine favorittfarger,
eller finn kontrastfarger som hever hele rommet!
Quick Bengalack har et trendy fargeutvalg i Spray – eller
bland din farge og bruk pensel. Alt kan fornyes!

MATT mot BLANKT! Kombiner gjerne ulike
glansgrader for å få en diskret kontrast i rommet.
Lenge har vi nesten utelukkende malt i helmatt
maling, nå eksperimenterer vi mer
med det blanke uttrykket igjen,
og særlig på detaljene!

GJØR DET SELV 1
BORDET med marmorplate
er laget av støperør, og
deretter påsatt listverk.
Du kan bruke listlim til å
feste listene til støperøret.
Bordet er deretter oljet
med TreStjerner Gulvolje
i fargen Hvit Sne.
[Marmorplaten er et
gjenbruksfunn.]

VEGG: Butinox Interiør
Barnerom 5680 Zen
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GULVET er oljet
med TreStjerners
Gulvolje i fargen
Hvit, og deretter
overflatebehandlet
med TreStjerner
Gulvmatt.
Gulvmatt har
oljens utseende
og lakkens
robuste bruksegenskaper.

TreStjerner Gulvolje

TreStjerner Gulvmatt
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GJØR DET SELV 2
BENKEN består av to brede plank i heltre furu.
Disse er påsatt to lister på undersiden, og har fått
klassiske hårnålsbein. Furuplaten er til slutt oljet
med TreStjerner Gulvolje i fargen Hvit Sne.

Utdaterte vaser
er malt med
Quick Bengalack
i fargene
5680 Zen og
5939 Dijon.

MAL LISTENE I SAMME FARGE
SOM VEGGENE. DET SKAPER EN
STØRRE ROMFØLELSE OG EN
HELHET OG HARMONI
I ROMMET.

5940
Kamuflasje

5944
Buzz

Nytt liv

FARGEkombinasjonene
5680
Zen

5939
Dijon

948
Siv

På dette soverommet med kontorplass er det
brukt bleke grønne og blå nyanser, gylne toner
og hint av delikat, bløt gul. Hovedfargen Zen
er forholdsvis frisk i grønntonen, nyanser som
kommer mer og mer. Den gir likevel et rolig,
dempet preg på rommet. Den duse blåtonen Buzz,
gyldne Dijon og den bløte gulfargen Siv, danner
til sammen en behagelig, vakker og harmonisk
palett. Dypere grønne Kamuflasje gir kontrast
til den lyse skalaen. Gulv og møbler er holdt
i nordisk, blondt treverk oljet med TreStjerner
Gulvolje i fargene Hvit og Hvit Sne.

Sirklene med fargekombinasjoner er bare veiledende. For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.

til det du elsker

Butinox Interiør
BARNEROM

Den franske kafestolen Thonet er en ekte klassiker.
Her er den malt med Quick Bengalack i fargen
5680 Zen.

Ta vare på det du har. Vi er midt i det grønne skiftet,
og tar også den ansvarlige tankegangen med inn i
interiøret vårt. Kan det du allerede har få nytt liv?
Du trenger ikke kjøpe nye vaser eller stoler selv om
du maler veggene i en ny farge. Bevar og gjenbruk
gamle møbler, gjenstander og ting, og fargesett
dette i toner som passer til alt ellers i interiøret.

Grønne
verdier

– Rotfestet, trygg, behagelig…

TRENDEN: Frem mot 2020 vil den grønne
trenden vokse seg enda større. Grønt er lunt,
rolig og behagelig, og vi bruker den lag på
lag, fra mørk til lys og fra kjølig til varm.
Grønt har, sammen med blått, blitt den nye,
trygge fargen og erstattet hvite og grå
interiører i norske hjem. Vi vil se mer av lek
med nabofarger fremover, altså flere nyanser
innenfor en farge. Ulike grønnfarger i samme
rom gir dybde og dynamikk. Kontraster
mellom farger, materialer, teksturer og
metaller tilfører rommet spenning.
Metallene er fortsatt sterkt tilstede,
i dette rommet får metallisk Gull
sin rettmessige plass.

Quick Bengalack
Effekt Spray i fargen Gull

Vegg:
Butinox Interiør Stue/Gang/Sov
5948 Core
5942
Puritansk
sort

Gull

Trapp:
TreStjerner Gulvmaling Matt
5949 Puritansk sort

5873
Blåse

5948
Core

5825
Mose

Vegg:
Butinox Interiør
Stue&Sov matt
5674 Lun

5824
Bregne
5674
Lun

Vegg:
Butinox Interiør Stue&Sov matt
5948 Core

FARGEkombinasjonene
Her spiller den dempede grønntonen Core hovedrollen. Lag på
lag med fargene Bregne, Mose og mørkgrønne Puritansk sort,
tegnes en vakker symfoni. Samtidig løfter blåfargen Blåse alt
det grønne, da blått og grønt gjerne spiller hverandre gode.
Den beige Lun står godt sammen med det grønne og bidrar med
akkurat det navnet tilsier; rommet lunes godt.

Butinox Interiør
STUE/GANG/SOV

Sirklene med fargekombinasjoner er bare veiledende. For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.

TreStjerner
Gulvmaling

Ta gjerne utgangspunkt i SAMME PALETT i flere av husets
rom. Rommene trenger på ingen måte males i samme farge,
men det er godt å vite at kombinasjonene sitter godt sammen og
oppleves som en harmonisk helhet. Her er kjøkken og soverom
som ligger rett ved siden av hverandre begge malt i fargen Core.
Detaljene er holdt i duse beigetoner, med innslag av metaller.

Motsatt vegg i
soverommet er malt
i deilige Lun.
En nøytral beige
som godt kler hele
rom, og også er med
å fremheve sterkere
fargeinnslag. Når vi
ønsker oss flere farger
i tilværelsen, er den
nøytrale fargepaletten
en perfekt base for å
spille opp de andre
fargene.

Dus glød
– lunt, lekent, fruktig…

TRENDEN: De rødligere tonene er i tiden – vi har omfavnet
det lune, omsluttende uttrykket og den duse gløden.
Fargen Dus på veggen kan nesten sammenlignes med
en god, lang klem…

FARGEkombinasjonene
Den vakre Dus er hovedfargen i rommet. En farge som er tydelig
tilstede, men likevel oppfører seg tilbaketrukket og dempet.
Vi spiller også inn den litt mer fargesterke Solnedgang, før freidige
Ingefær Boost får briske seg på små detaljer. For å stramme opp
det hele tilsettes den mørke jordfargen Espresso, lysere Cortado
og gjerne nordisk, blondt treverk på gulv og detaljer.

S2005-Y40R
5924
IngefærBoost
5842
Espresso
5930
Dus

Vi leker oss med de varme tonene fra
oransje og rust til ferskenrosa.

5927
Cortado

5931
Solnedgang

Dempede jordtoner som bikker mot ferskenrosa,
og saftige nyanser av frisk oransje er sterkt tilstede.
Nå ønsker vi å leke og eksperimentere mer med
fargene, og den varme, fruktige skalaen er et
godt utgangspunkt for mer humor og
mindre alvor i interiøret vårt.

Vegg: Butinox Interiør Kjøkken & Bad
5930 Dus.

LISTVERK OG VEGGLAMPENE PÅ
KJØKKENET ER MALT I SAMME
FARGE SOM VEGGEN FOR Å
SKAPE ET SØMLØST UTTRYKK
OG EN FIN HELHET
I ROMMET.

Butinox Interiør
Kjøkken & Bad

ALT ER LOV, og her kombinerer vi den fargesterke, frekke oransjefargen
Ingefær Boost med den mer avdempede ferskentonen Dus. Flere rosa- og
oransjetoner satt sammen skaper et spennende og dynamisk interiør.
De øvrige detaljene holdes i rolig, blondt treverk og dype jordfarger.
Sirklene med fargekombinasjoner er bare veiledende. For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.

Blåtimen

– harmoni, friskhet, eleganse…

TRENDEN: Blåtonene kan spenne fra de mørke, kjølige
og elegante variantene til de kvikkere, energiske og lysere
tonene. Felles for dem alle, er at de er elsket av mange.
Blått er rett og slett blitt fargen flest av oss har tatt inn
i hjemmet. Blåfarger er enkle å kombinere i et ton-i-ton
interiør av ulike nyanser fra mørkt til lyst, samtidig som
rommet også lett kan krydres med mange andre farger.

Det vakre spillet i
treverket fremheves av
VEGG:
Butinox Interiør
Stue&Sov Matt
5938 Havgud
TAK:
Butinox Interiør
5936 Dypt Vann

Blå og grønne toner
i vakker harmoni.
VEGG:
Butinox Interiør Stue&Sov Matt
5938 Havgud
TAK:
Butinox Interiør
5936 Dypt Vann

937
Havdis

5813
Piruett

5936
Dypt vann

FARGEkombinasjonene
Hovedfargen i rommet er den beroligende,
omsluttende blåtonen Dypt vann. Ved å male
taket i samme farge som veggene, skapes en helt
annen atmosfære i rommet, og særlig i et rom
med en takhøyde som dette. Som tilleggsfarger
i paletten spiller vi videre på et vidt spekter andre
blåtoner. Lag på lag og ton-i-ton får mørkere Havgud,
blågrønne Sukkulent og friske Piruett leke seg,
samtidig som Havdis lysner uttrykket.

Butinox Interiør
Stue&Sov MATT

5870
Sukkulent

5938
Havgud

Sirklene med fargekombinasjoner er bare veiledende. For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.

VEGG: Butinox Interiør Stue&Sov Matt 5938 Havgud
TAK: Butinox Interiør 5936 Dypt Vann

MAL TAK, LISTER OG VEGGER I SAMME
FARGE. MED BUTINOX INTERIØR
STUE&SOV MATT KAN MAN MED ETT
OG SAMME PRODUKT MALE VEGGER,
TAK OG LISTER. DU KAN OGSÅ
FINNE EN LYSERE NYANSE
TIL BRUK I TAKET.

Butinox har utviklet maling hvor du bare trenger å bestemme deg for hvilket rom du skal male
og i hvilken farge, siden malingen kan brukes både på slettvegg, panel og list. Vi kaller det 3-i-1!
Én og samme maling til vegg, panel og list. Malingen får du i ulike kvaliteter som er tilpasset
de ulike rommene i huset. Velg rom og lek med våre nye farger!

NYHET!

STUE, GANG & SOV

STUE & SOV MATT

• Matt og flott
• Enkelt! – Sperrende
grunning og toppstrøk
i ett – du sparer jobb
• Gulner ikke
• Svært vaskbar
BARNEROM

KJØKKEN & BAD

Butinox har alltid vært kjent for god kvalitet, men er i tillegg opptatt av helse og miljø. Flere av de vanntynnede produktene oppfyller de strenge
kravene til Svanemerket og SAAF merket. Lurer du på detaljer om malingen og produktene, se info om produktene og tekniske datablader på
www.butinoxinteriør.no
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Vi har malingen

