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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 og produkter for montering av keramikk. Siden 1928 har Casco utviklet produkter som gjør det enklere 
både for fagfolk og forbrukere som velger å gjøre jobben selv. Casco er i dag totalleverandør innen byggevarer, og samtlige produkter er 
miljødeklarerte og kvalitetssikrede.  

 

Lag egne bordbrikker som bevarer møblene dine 

Møbler kan være tidløse, men dessverre slites de lett. Bord er ekstra utsatte, og en måte å 

beskytte møblene på er å bruke bordbrikker. Designeren og bloggeren Sofia Brolin fortsetter i 

2014 å samarbeide med limprodusenten Casco og viser eksempler på hvordan man kan lage 

personlige bordbrikker.  

Innredning har blitt en livsstil for mange, men når nytt skal inn, ryker ofte gammelt ut. Ifølge 

statistikk fra TNS Sifo Orvesto Konsument bruker svenskene over 21 milliarder svenske kroner per 

år på hjeminnredning og møbler.* Ved å lage bordbrikker med ønskede mønstre eller motiver kan 

du både beskytte møblene og miljøet, samtidig som du skaper egne innredningselementer. 

– Jeg vil inspirere til mindre bruk og kast. Du kan beskytte et bord fra unødvendig søl ved å lage 

personlige bordbrikker til glass og flasker. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan 

brikkene skal se ut. Mitt tips er å finne bøker på loppemarked. Hvis du ikke vil bruke bøker, kan du 

bla i tidsskrifter, bruke tapeter, tykkere gavepapir, mønstrede papirark eller et fotografi, sier Sofia 

Brolin, designer og blogger. 

Casco RX Aqua er et lim for hjem og kontor. Det vannbaserte foto- og papirlimet er brukt for å 

lage bordbrikkene. 

– Fordelen med RX Aqua er at det er transparent, luktfritt og ikke krøller papiret. Det har en 

innebygd limspreder,  som lett fordeler limet, noe som passer bra for materialene vi har brukt til å 

lage bordbrikkene. Stryk ut lim med et jevnt lag over hele flaten, og legg deretter på papirbiten og 

gni forsiktig, slik at hele papiret fester seg skikkelig, sier Lena Eliasson, Product Manager på Casco. 

http://www.casco.se/
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Med Cascos «Gjør-det-selv»-guider går det lett å fikse saker på egen hånd. I løpet av første halvdel 

av 2014 vil Casco sammen med Sofia Brolin fortsette å gi deg et nytt hobbytips hver måned.  

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

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

 

*Svensk Direktreklam har gjennomført en kartlegging av innredningsbransjen basert på statistikk fra TNS Sifo 

Orvesto Konsument. 

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:  

Arne-Johnny Tveraabak, Marketing 

Koordinator, CASCO SCHÖNOX NORWAY AS 

Telefon: +47 66 81 94 32, E-post: tveraabak.arne-j@no.sika.com 
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