DU HAR ROMMET, VI HAR

FARGENE

INTERIØR FARGEGUIDE

FRA HVITT
OG GRÅTT TIL
LUNE FARGER
Tenker du at farger kan virke
rotete og litt bråkete? Bruk det vi
kaller «sotede» farger – farger med
en del sort i. Sotede farger som gir
en elegant, lun nyanse av fargen.
Fargene vi presenterer i denne brosjyren er for det
meste sotede farger som kan kombineres på kryss
og tvers av de ulike palettene. Hver fargepalett har
også to kontrastfarger som kan være med på å
sette en personlig vri på rommet. Lek deg og finn
den kombinasjonen du ønsker!
Ton-i-ton-fargesetting er stikkordet for å få inn farger
på en elegant måte. Fargesett med tre fargenyanser
(lys, mørk og en med mer kulørtone), vil gi en rolig,
harmonisk og enkel fargesetting.
Her er noen av mine favorittkombinasjoner:
5900 SØT FERSKEN, 5899 GREIG, 5909 VARM SAND
5898 HAVBLÅ, 5833 MIDNATT, 5909 VARM SAND
5877 BØLGER, 5896 SLØR, 5897 PLOMME
5877 BØLGER, 5900 SØT FERSKEN
5877 BØLGER, 5905 PETROLEUM

Fargesjef Butinox Interiør

De trykte fargene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller.
For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.

Veggene er malt med Butinox Interiør Kjøkken & Bad
VEGG 5896 SLØR

TIPS

Nå kan du male din egen tavle
i den fargen du vil.
Ønsker du whiteboardtavle?
Mal baksiden på en glassramme.

Veggene er malt med Butinox Interiør Kjøkken & Bad
VEGG OG LISTER 5896 SLØR
TAVLE 5897 PLOMME
TRIPP TRAPP-STOL 5895 MØRK SJØ - QUICK BENGALACK UNIVERSALLACK
GULV - TRESTJERNER GULVMATT

LEK MED FARGER

Halvblank og robust maling
med ekstra vaskbar overflate.

Rosa trenger ikke bare være på et jenterom! K
 ombiner
fargen SLØR med MØRK SJØ og MØRKBLÅ. Det gir en
lekker kombinasjonsom er langt i fra sukkersøt.

KJØKKEN

KOS OG HYGIENE PÅ SAMME FARGEPALETT
5962 KRYSTALL
NCS: S2010-R80B

5894 HAVIS

NCS: S3030-R80B

5535 MØRKEBLÅ
NCS: S6020-R80B

5895 MØRK SJØ
NCS: S8010-R70B

5896 SLØR

NCS: S3020-Y90R

5897 PLOMME

NCS: S4030-R20B

Farger påvirker oss langt mer enn vi er klar over. Ta for eksempel
kjøkkenet. Ofte familiens samlingspunkt, kos og hygiene er viktige
stikkord. Det skal være hyggelig, det skal lages mat. Hvis vi tar
noen kloke fargevalg, kan man kombineredisse to behovene.
Vi har falt for den blå paletten, med innslag av varme og lune
nyanser av rosa. Hygiene med kos er stikkord for denne paletten.

Veggene er malt med Butinox Interiør Stue & Sov Matt
VEGG OG LISTER 5833 MIDNATT
STOL 5898 HAVBLÅ - BUTINOX INTERIØR PANEL/DØR/VINDU 15
GULV - TRESTJERNER GULVMATT

TIPS

Mal møbler i ton-i-ton-farge med
veggene for et harmonisk uttrykk.

LEK MED FARGER
Kombiner den energifulle varmen i fargen SØT
FERSKEN med de lune fargetonene GREIG og
VARM SAND. Ønsker du mer farger, kombiner
SØT FERSKEN med BØLGER.

Velg mellom disse to variantene, matt
maling gir enda finere fargedybde.
5833 MIDNATT

NCS: S5020-R90B

5898 HAVBLÅ

NCS: S6020-R90B

5877 BØLGER

NCS: S4010-B30G

5899 GRIEG
NCS: S5502-R

5900 SØT FERSKEN
NCS: S1040-Y60R

5909 VARM SAND
NCS: S3010-Y50R

STUE

ET ROM MED MANGE MULIGHETER

Stuen er et oppholdsrom for både ro og aktivitet. Med
dype, lune toner og sotede farger skaper du et elegant
uttrykk og lun atmosfære. For å gi mer energi i rommet,
kan man male detaljer eller en fondvegg med en mer
kulørsterktone, og de store flatene i en lun nyanse.

TIPS

Bruker du en energifull og leken
farge på veggen, kan du roe ned
h elhetsinntrykket med mørke
detaljer og møbler.

TIPS

Mal vegg og karm i samme farge,
dette får rommet til å virke større.

Vegg og karm er malt med Butinox Interiør Stue & Sov Matt
VEGG OG KARM 5833 MIDNATT

TIPS

Mal hodegavel direkte på veggen!
Se hvordan på enkelfornyelse.no.

Vegger, lister og tak er malt med Butinox Interiør Stue & Sov Matt
Veggene er malt med Butinox Interiør Stue & Sov Matt
VENSTRE VEGG 5833 MIDNATT
HØYRE VEGG 5900 SØT FERSKEN

VEGG 5906 OLIVENLUND
FONDVEGG 5904 BALSAM
HODEGAVEL 5905 PETROLEUM

SOVEROM
HARMONISKE FARGER GIR HARMONISKE NETTER

TIPS

TIPS

Spray loppisfunn med
Quick Bengalack for
lekre detaljer.

Mal dører og l ister i samme
farge som veggen, dette får
rommet til å virke større.

Fargepaletten av grønntoner i ulike nyanser gir ro, mystikk og varme.
For å gjøre rommet mer levende, lek deg med noen små detaljer i en sterkere
kontrastfarge. Og hvorfor må taket være hvitt? Mal taket og du får en lun og
god hule å sove i.

LEK MED FARGER

Kombiner matt -og halvblank-maling på
ulike flater for et mer lekent resultat.
5904 BALSAM

NCS: S5005-B80G

Vegger, lister og tak er malt med Butinox Interiør Stue & Sov Matt
VEGG/TAK 5906 OLIVENLUND
FONDVEGG 5904 BALSAM
GULV - TRESTJERNER GULVMATT

5905 PETROLEUM
NCS: S7010-B50G

5906 OLIVENLUND
NCS: S3010-G50Y

Prøv mørke nyanser på soverommet. Det
gir bedre søvnkvalitet! Fargene BALSAM,
PETROLEUM, og OLIVENLUND gir en nydelig
fargekombinasjon som vi ikke får nok av.
5907 MANDEL
NCS: S2010-Y

5878 GRUVE
NCS: S6502-B

6908 GLITRE

NCS: S1060-Y10R

TIPS
Mal gulvet i samme farge som veggen for
å få et rolig helhetlig uttrykk på rommet.

BARNEROM

LEKNE FARGER FOR DE MINSTE

Vi vil gi det beste til de minste i hjemmet. Deres verden
skal være fylt av lek og glede, og fargevalget kan være
med på å speile dette. Begynn med lekne kombinasjoner
på barnerommet og la barna være med å finne frem til
den paletten de ønsker.

MAL VEGGEN MED
TAVLEMALING,
NÅ I ALLE REGNBUENS
FARGER!
LEK MED FARGER

Ekstra omsorg for de minste i hjemmet.
Minimal lukt, uten skadelig avdamping.
5901 LOLLIPOP

NCS: S0540-R20B

Veggene er malt med Butinox Interiør Barnerom
GUL VEGG 5903 PLASKE
GRØNN VEGG 5902 PARADIS
GULV 5902 PARADIS - TRESTJERNER GULVMALING MATT
ANNANAS 5872 GIRAFF - QUICK SPRAY

5902 PARADIS

NCS: S3020-G20Y

5903 PLASKE
NCS: S0530-Y

Jenterom må ikke være rosa, og gutterom må ikke
være blå. Med denne paletten kan man bryte med
fargenormene og skape lekne rom. Fargene GIRAFF,
PARADIS og PLASKE gir et mykt og lekkert uttrykk.
5527 BLÅKLOKKE
NCS: S4030-R80B

5872 GIRAFF

NCS: S2050-Y40R

5871 SUKKERSPINN
NCS: S1510-R10B

ENKLE TIPS
TIL ENKEL
FORNYELSE!
Butinox har en egen interiørblogg med ukentlige tips til hvordan du kan
fornye hjemmet ditt. Her finner du DIY-oppskrifter, fargetips og inspirasjon
i bøtter og spann! Besøk bloggen på enkelfornyelse.no

TIPS OG TRIKS
1.

Dørene trenger ikke være fokus i rommet. Mal den i samme
fargen som veggen, så blir den en del av rommet.

2.

Få rommet til å virke større ved å male listene i samme farge
som veggen.

3.

Mal en krakk, et møbel eller noen gjenstander i kontrastfarger.
Det gir et lekent og mer personlig uttrykk.

4.

Matt maling gir fargen et softere og lunere uttrykk.

5.

Mal gulvet i samme farge som veggen for å få et rolig
helhetlig uttrykk på rommet.

6.

En vegg trenger ikke være ensfarget. Ved å bruke
maskeringsteip kan du male felt og mønster med ulike farge
nyanser.

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!

SPERREGRUNNING OG
MALING. ALT I ETT!
KUN 2 STRØK!
SUVEREN DEKK
FERDIG PÅ EN DAG
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TAVLEMALING
NÅ I ALLE REGNBUENS FARGER
GIR EN SLITESTERK OVERFLATE
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ALLERGIVENNLIGE TAVLEMALING
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Fargeguiden er trykket hos et svanemerket trykkeri, på svanemerket papir.

Butinox har alltid vært kjent for god kvalitet, men er i tilllegg 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 og produktene og tekniske datablader på www.butinoxinteriør.no
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