
INTERIØR FARGEGUIDE

DU HAR ROMMET, VI HAR 

FARGENE



 

Det går utrolig raskt å male. 
Det som tar tid, er å finne  
fargepaletten, samt bestemme 
hvilken kvalitet man skal ha 
på malingen.  
Skjønt ikke nå lenger. 
Med Butinox sitt nye  
interiørkonsept er det enklere  
enn noen gang!

Vi 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 slett vegg, panel og list. 
Malingen får du i tre ulike kvaliteter der én egner seg 
for stue, gang og soverom, én for barnerom og én 
for kjøkken og bad. OG, for å gjøre det enda enklere: 
I dette trendfargekartet viser vi deg fargepakker slik 
at du kan velge DEN fargen du liker best som  
hovedfarge, og samtidig få forslag til DE ANDRE 
fargene som harmonerer godt til fondvegger,  
detaljer og andre småsaker.  
Med andre ord sitter du bare igjen med å 
finne ut hva du liker, da er du i gang.

 

Kategorisjef i Scanox

ENKEL 
FORNYELSE

NY INTERIØR MALINGSERIE FRA 
BUTINOX SOM GJØR DET  
ENKLERE Å VELGE MALING.

5874 DONGERI

5840 CUPCAKE

5869 ORKIDE

5875 FROST

5864 KUL

Trendfarger i en pakkeløsning. 
Bruk samme maling til vegg, panel & list!

Fargene på bildene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.



FARGENE KOMMER TILBAKE
Endelig er det “lov” å bruke mer farger.  

Nå kan du krabbe opp i et lunt hjørne igjen og  

kjenne at du er omgitt av favorittfargene.

De fargesterke gulvene er også kommet tilbake.  

De er gjerne mørke og reflekterer det som foregår 

i rommet. En lysere nyanse på veggene vil gi en mer 

åpnende effekt og passer godt til mørkere gulv.  

Farger gir rommet positiv energi, skap den atmosfæren 

du helst vil være i. 

Enkel og rask å påføre og gir deg et  
flott rom. Silkematt akrylmaling.

3-i-1 – En og samme maling til vegg, 
panel & list. Anbefalt av Svenske Astma 
och Allergi Förbundet.

ENKEL FORNYELSE, TRYGT INNEKLIMA! 

STUE

Fargene på bildene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelam
eller.

Veggene er malt med Butinox Interiør Stue, Gang & Sov

VEGG 5877 BØLGER 
GULV 5864 KUL - TRESTJERNER GULVMALING

TIPS
Mal gulvet! Enkel fornyelse som gir 
rommet et helhetlig uttrykk. 
Tørr og gå for en mørkere farge,  
du vil elske den lune atmosfæren!

TRESTJERNER GULVMALING TIL TRE- OG LAMINATGULV

G

5876 MYNTE5878 GRUVE 5823 DAGGRY 5866 JEANS 5864 KUL 5877 BØLGER



Veggene er malt med Butinox Interiør Stue, Gang & Sov

VEGG 5869 ORKIDE 
GULV 5502 KREM - TRESTJERNER GULVMALING

Fargene på bildene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelam
eller.

Lukke døren. Være alene. Bestemme selv. 

Ikke tusen kommentarer på farger og valg.  

Bare en eller to romsjefer som avgjør. 

Da kan du være litt dristigere. Blått overalt.  

Mørkeblått overalt. Mørkeblått med lilla innslag overalt.  

Mørkeblått med lilla innslag og stjerner overalt.

Du gjør som du vil. Det er din arena. Mørkt er  

forresten godt å sove i, mens lyst er godt å våkne i.  

Kanskje skifter det også med årstidene,  

hva som egner seg best. Da kan du male om.  

Det tørker før kvelden kommer.

HER ER DU SJEF

3-i-1 – En og samme maling til vegg, 
panel & list. Anbefalt av Svenske Astma 
och Allergi Förbundet.

ENKEL FORNYELSE, TRYGT INNEKLIMA! TIPS
 Start med å male soverommet!  

Soverommet tar oftest  
kortest tid. Enkle flater, et fint 
sted å teste ut nye fargevalg.

Også utmerket til 
panletakSO
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5868 HORTENSIA5869 ORKIDE 5736 DYPGRÅ 5502 KREM 5870 SUKKULENT 5867 FROM



VEGG BAK 5875 FROST 
VEGG FRONT 5793 BETONG 

GULV 5502 KREM - TRESTJERNER GULVMALING

Veggene er malt med  
Butinox Interiør Kjøkken & Bad

Stolen er malt med Butinox Interiør Panel, Dør & Vindu.  
5793 BETONG

FREMHEV 
FAVORITTENE
ENKELTE GANGER ER  
FARGER MAGI
Noen ting er alltid med på flyttelasset, og skal helst alltid 

stå fremme, fordi de får deg til å huske på noe ekstremt 

hyggelig som betyr mye i livet ditt. Et tips er å hente farge 

fra nettopp disse detaljene, og gi rommet preg av dem. 

Og da skjer noe underlig: Disse småtingene blir straks 

mer synlige i den totale sammenhengen. 

Samtidig kan fargene også lokke frem andre gjenstander 

et annet sted, som du tidligere ikke har fått øye på.

1Vegg 2 Panel 3 List

BUTINOX INTERIØR  
PANEL DØR & VINDU

Rengjør vegger og tak før maling. 
Fjerner fett- og såperester.  
Klargjører underlaget for bedre  
malingsheft og sluttresultat.

Bruk penselrens og spar penger! 
Da holder penslene lengre, og du  
slipper å kjøpe nye hver gang.

BUTINOX INTERIØRVASK

BUTINOX PENSELRENS

ØK  
ROM-
 

 

 

1Vegg 2 Panel 3 ListLett å  reng jøre!
Minimal lukt, uten skadelig avdamping!

Fargene på bildene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelam
eller.3-i-1- en og samme maling  

til vegg panel & list.

Butinox Interiør Panel, Dør & Vindu 
gjør det enkelt å fornye. Du rekker 
fint to strøk på en dag. Brukes til 
dør, vindu, panel og møbler. Det gir 
et flott utseende og en slitesterk 
overflate. Malingen gulner ikke og 
lukter lite.

Vinduet er malt med  
Butinox Interiør Panel, Dør & Vindu. 
5639 DUN

FØLELSEN
Små rom? Har du et rom du ønsker skal virke større?  

Da kan du male veggene og listene i samme farge og glansgrad. 

Det gir større flater og dermed følelsen av større rom. 

I tillegg skal du huske at lyse nyanser åpner rommet, mens mørke  

vil gjøre det mer nært og intimt og gi en lunere romfølelse. 

Skap det DU vil ha. 

Veggen er malt med  
Butinox Interiør Barnerom

5871 SUKKERSPINN 
GULV 5761 CHAI - TRESTJERNER GULVMALING



FARGER SOM FÅR SALATEN  
TIL Å SE FIN UT
Kjøkkenet er allrommet der alt er i bruk nesten hele tiden. 

Så hvilke farger passer her? Kanskje dem som får maten 

til å se frisk og god ut. Som gjør at du får lyst på det som 

ligger på tallerkenen? Eller farger som roer ned energiene 

og gir en avslappet atomsfære, for å nyte et måltid i ro.

Finn basisfargen, så har vi paletten.  

Og malingskvaliteten er så klart vaskbar.  

Alle gode kokker søler litt innimellom.

KJØKKEN
5875 FROST

5793 BETONG

Fargene på bildene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelam
eller.

Halvblank og robust maling med  
ekstra vaskbar overflate.

Veggene er malt med Butinox Interiør Kjøkken & Bad

STOL 5793 BETONG
VEGG 5875 FROST
GULV 5502 KREM - TRESTJERNER GULVMALING

3-i-1 – En og samme maling til vegg, 
panel & list. Anbefalt av Svenske Astma 
och Allergi Förbundet.

ENKEL FORNYELSE, TRYGT INNEKLIMA! 

5875 FROST 5862 TÅKELUR 5639 DUN5860 YOGHURT 5861 RØD RUSTIKK 5793 BETONG



BARNEROM
SUNT OG LEKENT
Barna har sannsynligvis noen favorittfarger 

de ønsker å male på rommet sitt, men det 

er du som er voksen, som er ansvarlig for at 

kvaliteten på malingen dere velger, er god.  

Vi har utviklet en inneklimavennlig maling som 

gir deg ekstra trygghet for de minste i hjemmet.

Et rom for lek, avslapping og kreativitet.

Palettene har nyanser barn gjerne liker.  

Litt friske, litt spennende, litt barnslige, egentlig. 

Ja det skulle bare mangle. 

 

Veggene er malt med Butinox Interiør Barnerom

VEGG 5871 SUKKERSPINN 
GULV 5771 CHAI - TRESTJERNER GULVMALING

Fargene på bildene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelam
eller.

Veggene er malt med Butinox Interiør Barnerom

VEGG VENSTRE 5872 GIRAFF 
VEGG BAK 5874 DONGERI 
GULV 5502 KREM - TRESTJERNER GULVMALING

HUS VENSTRE 5873 BLÅSE 
HUS MIDTEN 5872 GIRAFF 
Hus og skuffer er malt med Butinox panel, dør & vindu 

STOL 5840 
CUPCAKE

Ekstra omsorg for de minste i hjemmet.
Minimal lukt, uten skadelig avdamping.

TIPS
Mal en krakk, et møbel eller 
noen gjenstander i kontrast- 
farger, for et lekent og mer  
personlig uttrykk.

5873  
BLÅSE

5874 DONGERI

3-i-1 – En og samme maling til vegg, 
panel & list. Anbefalt av Svenske Astma 
och Allergi Förbundet.

ENKEL FORNYELSE, TRYGT INNEKLIMA! 

5871 SUKKERSPINN5840 CUPCAKE5761 CHAI 5873 BLÅSE5872 GIRAFF5874 DONGERI



Veggene er malt med Butinox Interiør Barnerom 

VEGG 5874 DONGRI

NYTT ROM 
PÅ EN DAG
SMARTE MÅTER Å SKAPE 
FORNYELSE
I fargepalettene våre kan du velge ut en eller  

flere hovedfarger, og supplere med detaljfarger.  

Disse kan du bruke på mindre områder, møbler eller  

gjenstander i rommet. Å hente opp en farge og gjenta 

bruken av den flere steder, gir et samlende inntrykk.  

Å presentere en farge to steder, kan være en tilfeldighet. 

Å presentere en farge tre steder, viser et valg.

5873 BLÅSE

5871 SUKKERSPINN

MØBLÉR MED LYS. Et rom bør ha lyskilder som er åpne og 

sprer lyset. Men slike åpne lyskilder bør kombineres med mer 

direkte lyskilder som lyser opp mer begrensede områder, hvis 

ikke blir totalopplevelsen kald og flat. En god blanding av åpne 

og direkte lyskilder, gir rommet liv. 

HVA SLAGS ATMOSFÆRE VIL DU HA I ROMMET? En 
halogenpære gir varmere lys og mer lunhet til et rom enn 

en Led-pære gjør. Graden av gulhet i lyset, vil også påvirke 

hvordan du oppfatter fargene på vegger og tak, så ta gjerne 

en test før du maler. Lys vi oppfatter som varmt, befinner seg 

rundt 2700 K (kelvin). 

HVA HAR DU UTENFOR VINDUENE? Vet du at det påvirker 

hvordan fargene oppfører seg på veggene inne hos deg selv? 

Prøvemal et lite område slik at du ser hvordan fargen oppfører 

seg innendørs, både på dagtid og kveldstid. 

SKAP DITT EGET KUNSTVERK. Å male med sjablonger er 

en gammel teknikk som er enkel og virkningsfull. Du kan 

lage små detaljer, eller du kan skape hele og dominerende 

mønstre.

BRUK HYLLER SOM DEKORASJON. Mal de i kontrastfarger.  

Det setter et personlig preg på rommet.

1.

TIPS OG TRIKS

2.

3.

4.

5.

5873 BLÅSE 5872 GIRAFF

SÅ, HVILKET ROM 
SKAL DU MALE?
Med en og samme maling til vegg, panel og list trenger  

du bare å bestemme deg for hvilket rom du skal male  

og velge favoritt-fargen. Du trenger ikke lenger tenke på 

hvilke underlag du har på veggen.  

Du har rommet, vi har malingen. Enkel fornyelse.

 Lykke til med fornyelsen!

Fargene på bildene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelam
eller.
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DU HAR ROMMET, VI HAR 
MALINGEN

Butinox har alltid vært kjent for god kvalitet, men er i tillegg 
opptatt av helse og miljø. Samtlige av de vannfortynnbare 
produktene i Butinox Interiørserien er helt løsemiddelfrie 
og oppfyller de strenge kravene til både EU-blomsten og 
Svanemerket.

BUTINOX INTERIØR PANEL, DØR & VINDU
Spesialmaling til dør, vindu, panel og møbler. 
Gir et flott utseende og en slitesterk overflate.
Gulner ikke og lukter lite.
Produktet leveres i 0,75L og 3L,  
i silkematt og halvblank glans.

Lurer du på mer detaljer om maling og produktene.  
Se produktenes emballasjetekster og teknisk datablad på www.butinoxinteriør.no

9MI15R3004

BUTINOX INTERIØR STUE, GANG & SOV 3-i-1 
3-i-1, en og samme maling til vegg, panel 
og list. Enkel og rask å påføre og gir  
deg et flott rom. Silkematt akrylmaling.
Produktet leveres i 3L og 10L.

BUTINOX INTERIØR TAK
Helmatt spesialmaling til tak.  
Drypper ikke, gir et skjoldfritt utseende.
For maling av paneltak anbefales  
Butinox Interiør Stue, Gang & Sov.
Produktet leveres i 3L og 10L.

BUTINOX INTERIØR KJØKKEN & BAD 3-i-1  
3-i-1, en og samme maling til vegg, panel 
og list. Halvblank og robust maling med 
ekstra vaskbar overflate.
Produktet leveres i 3L.

BUTINOX INTERIØR HEFTGRUNN 
Til alle flater 
Produktet leveres i 3L og 10L. 

BUTINOX INTERIØR OLJEMALING 
Jevn og flott overflate. 
Produktet leveres i 0,75L og 3L,  
i silkematt og halvblank glans.

BUTINOX INTERIØR BARNEROM 3-i-1
3-i-1, en og samme maling til vegg, panel 
og list. Ekstra omsorg til de minste i huset. 
Minimal lukt, uten skadelig avdamping. 
Produktet leveres i 3L og 10L.

Lett å  reng jøre!
Minimal lukt, uten skadelig avdamping!

1Vegg 2 Panel 3 List

1Vegg 2 Panel 3 List


