
FARGEGUIDE NØYTRALE FARGETONER

Butinox Interiør Stue, Gang & Sov
VEGG GANG: 0100 HVIT

Butinox Interiør Stue & Sov Matt
VEGG SOVEROM: 5795 KOKS



HVITT 
 er ikke bare hvitt

BEIGE 
 fremhever enhver annen farge

Visste du at øyet kan oppfatte 5000 nyanser av 
«hvite» farger? Da er det ikke rart at det er litt 
vanskelig å velge den riktige hvittonen. Hvitt 
forstørrer og fremhever, så hvis du ønsker den 
hviteste av det hvite, velger du fargen 0100 Hvit. 

Maler man med en hvittone i BUTINOX Interiør 
Stue & Sov matt, kan selv en helt ren hvitfarge 
oppleves lun.
 
De mest brukte hvitnyansene er fargene 5502 
Krem og 5670 Egghvit. Fargen 5502 Krem er 
den fargen som oftest benyttes til ferdig malte 
”hvite” lister/dører/vinduer fra fabrikken.

Fargene 5849 Brud, 5501 Latte, 5857 Lys Pudder 
og 5850 Lys Blonde er hvittoner som har et hint 
av grønt, rødt og gult. For å få et mest helhetlig 
resultat kan det være lurt å sette en prøve på 
fargene opp mot møbler og tekstiler som du 
ønsker å bruke i rommet. Da blir det litt enklere 
å se hvilken av nyansene som passer best.

Sammen med grått er beige den mest anvende-
lige fargene. Beige kan være alt fra lyst og kjølig 
til varmt og mørkt. Den beige paletten er lun og 
rolig, men gir også mange forskjellige uttrykk. 
Det er superenkelt å kombinere beige sammen 
med andre farger og tekstiler. Legg fargene opp- 
imot hverandre og lek deg frem til din stil og til 
det du ønsker å uttrykke med fargene.

Butinox Interiør, Stue, Gang & Sov
VEGG: 0100 HVIT

Butinox Interiør Panel/Dør/Vindu 15
DØR: 0100 HVIT

Butinox Interiør, Stue & Sov Matt
VEGG: 5674 LUN



5849 Brud              0401-G42Y 5639 Dun                     0500-N  5670 Egghvit                 0502-Y 5502 Krem                  S0502-Y

5850 Lys Blonde     0702-Y35R 5501 Latte               0802-G98Y 0100 Hvit 5857 Lys Pudder    0603-Y22R

5511 Skygrå                   S1000-N 5839 Stål                        S1500-N 5791 Singel                   S2500-N  5856 Fløyel            4203-G83Y

5558 Sølv                     S3000-N 5736 Dyp grå               S4500-N 5858 Anis                6802-G99Y 5738 Sort                     S9000-N

5851 Kritt                    1603-Y31R 5658 Sandstein       5852 Lys Hamp        1902-Y42R 5853 Lys Nougat   4806-Y38R

5855 Kashmir          3606-Y29R 5674 Lun                S2005-Y20R 5503 Cafe Latte   S1005-Y30R 5854 Champagne



Fargeguiden er trykket på svanemerket papir hos et svanemerket trykkeri.  
Trykk: LS Offset AS. Fargelameller: Norcolour. Design: Retail House Elevate  

Scanox AS. Postboks 904, 3002 Drammen
Tlf: 32 24 43 00
www.scanox.no

Grått er en elegant farge som gir ro og eleganse 
til rommet. Gråtoner kan kombineres med alt, 
enten det er andre farger eller ulike nyanser av 
grått. Den største utfordringen er ofte å finne 
den rette grånyansen som gir deg den fargen du 
ønsker. Skal den være nøytral grå, eller kanskje 
ha et hint av gult, rødt, blått eller grønt?

De nøytrale gråfargene 5511 Skygrå, 5839 Stål 
og 5791 Singel kan kanskje virke kalde og 
«blåaktige», men er delikate og flotte farger 
sammen med andre nyanser og farger. Hvis du 
har bestemt deg for en varm og lun gråfarge, 
er det smart å velge gråtoner med hint av rødt 
eller gult. Disse nyansene kan du få fra den 
lyseste grå til den mørke sorte. 

Nå er mørke fargetoner i vinden! Et rom i mørke 
kulører eller med innslag av mørke detaljer gir 
et elegant uttrykk. Ikke vær redd for å ta i bruk 
en mørk fargenyanse. Sett gjerne ditt eget preg 
på rommet ved å bruke yndlingsfargen din til 
detaljene. Bruk flere nyanser og hovedfargen i 
en av de elegante nøytrale fargene fra paletten 
for et helhetlig og lekkert resultat.

For mer informasjon og inspirasjon gå inn på butinoxinterior.no
Skal du pusse opp gulvene? Gå inn på trestjerner.no

RENT
 friskt og moderne

TIPS:
•  Fargen oppleves som regel mørkere når du får den på en stor flate

•  Har du et rom med mye lys? Prøv å gå en nyanse mørkere enn du ellers ville 

    gjort. Du kommer ikke til å angre!

•  Maler du vegger og lister i samme farge og glansgrad vil rommet virke større

•  På soverommet er det behagelig med kjølige toner. Bruk en gråtone eller en 

    kjølig beige nyanse som fargen 5853 Nugat. Den er kjølig samtidig som 

    den luner.
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Butinox Interiør, Stue & Sov Matt 
VEGG: 0100 HVIT

Trestjerners Gulvmaling Matt
TRAPP: 5795 KOKS


