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Casco, er et av Nordens mest kjente varemerker innen sitt segment og Nordens største produsent og leverandør av lim, og har også en sterk 
posisjon innen fugemasser, sparkel samt produkter for montering av keramikk. Siden 1928 har Casco utviklet produkter som gjør det enklere 
for både den proffe og forbrukeren som velger å gjøre jobben selv. Casco er i dag totalleverandør innen byggevarer, og samtlige produkter er 
miljødeklarerte og kvalitetssikrede.  

 

Pynt og fiks med Casco –  

forny deg og lag et par personlige sko til høsten 
 

Nå relanserer Casco sitt reparasjons- og hobbylimsortiment i ny design, og innleder et 

samarbeid med designeren Sofia Brolin. Samarbeidsprosjektet fokuserer på gjenvinning og 

holdbarhet. Formålet er å gi oss kunnskap og ideer om å pynte og fikse. Det første tipset gir 

inspirasjon til hvordan man på en kreativ måte kan friske opp et par tøysko for bruk om 

høsten. 

Casco, som er de største på limprodukter i Norden, har i flere år utarbeidet «gjør-det-selv»-

veiledninger for å gjøre det enklere å reparere ting selv. Nå innleder Casco et samarbeid med Sofia 

Brolin, som i noen måneder fremover kommer til å utarbeide hobbytips knyttet til høytider og 

andre aktuelle begivenheter. 

– For meg er det nesten en sport å gjenvinne mest mulig, og nå vil jeg inspirere andre, sier Sofia 

Brolin, designer og blogger. – Jeg sysler daglig med å pynte og fikse, og hobbybladene inneholder 

noen av mine beste tips, som jeg har dokumentert med enkle instruksjoner og bilder. Det finns 

mange bruksområder for lim, derfor er det interessant å få være med når Cascos brede 

limsortiment lanseres på nytt. Med hobbytipsene mine ønsker jeg å gi hjelp til kreativ tenkning 

rundt ting som allerede finns i hjemmet, og bidra til at ting blir tatt vare på i stedet for å kastes. 

Det første tipset handler om et par tøysko, som kanskje først og fremst passer til sommeren, men 

som med noen enkle knep kan brukes om høsten også. Sofia har utarbeidet et tips til hvordan man 
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kan friske opp skoene med kreative detaljer ved hjelp av kontaktlim. Skoene blir personlige og 

passer til både jenter og gutter. 

– Det klassiske kontaktlimet som brukes til skoene, limer nesten alt og er effektivt og sterkt med en 

gang, sier Lena Eliasson, Product Manager på Casco. – Det passer spesielt godt til tette og myke 

materialer, og tåler vann og varme godt. Det beste resultatet får du ved å ta lim på begge 

limflatene, og la det tørke helt før du presser dem sammen med et fast og bestemt trykk. 

Nå lanseres også et nytt verktøy for å gjøre det enklere å finne riktig limprodukt – en 

produktvelger. På mobilnettstedet http://m.casco.no velger du hvilke materialer du skal lime 

sammen, og får straks forslag til passende lim å bruke til det aktuelle behovet. 

Hobbytipsene finner du i den vedlagte PDF-filen og på www.casco.no/pyntogfiks 

Bilder av hobbytipsene for publisering ligger på Flickr: www.flickr.com/cascocraft 

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:  

Arne-Johnny Tveraabak, Markedskoordinator, Casco og Schönox 

Telefon: +47 66 81 94 32  • E-post: arne-j.tveraabak@akzonobel.com   

http://m.casco.se/
http://www.casco.no/pyntogfiks
http://www.flickr.com/cascocraft

