
 

 
Om Nordsjö 
Nordsjö -varemerket har sitt opphav i Nordström & Sjögren AB, som startet opp virksomheten allerede i 1903. I dag er 
Nordsjö et av Nordens ledende og mest nyskapende varemerker. Vi har et sterkt fokus på å utvikle og fremstille 
produkter som ivaretar miljøet – vår ambisjon er alltid å ligge ett steg i forkant av bestemmelser og krav i samfunnet. 
Ved anlegget i Sege utenfor Malmö, som er Nordens største, utvikler og fremstiller vi maling, lakk, sparkel og beis for 
både privatforbrukere og yrkesmalere. Nordsjö er en del av AkzoNobel-konsernet, verdens største malingsleverandør. 
 
Om AkzoNobel 
AkzoNobel er verdens største malingsleverandør og en ledende produsent av spesialkjemikalier, bygglim og 
limsystemer. Vi forsyner bedrifts- og privatkunder verden over med nyskapende produkter og satser hardt på å utvikle 
bærekraftige løsninger for våre kunder. Blant våre anerkjente varemerker er Eka, International, Nordsjö og Sikkens. Vi 
er representert på Global Fortune 500-listen og blir stadig rangert som en ledende aktør innen bærekraftig utvikling. 
Konsernets hovedkontor ligger i Amsterdam. 
 

 

 

 

Velkommen hjem – nytt inspirerende eksteriør fargekart for 
trehus  
 
Ja, velkommen hjem – det er følelsen man ønsker å oppnå når man velger 
husfarge. At man har truffet helt riktig. Og for å hjelpe deg å velge har Nordsjö 
utviklet tre kolleksjoner med dempede fargenyanser som basis, og kraftigere 
toner som komplement til disse. Fargene er valgt ut med omhu, og de fungerer 
like godt hver for seg som i kombinasjon med hverandre. 
 

- Tenk helhet. Det er viktig at fargen fungerer samstemt med husets form og stil. 

Ta et skritt tilbake, og tenk gjennom hva slags miljø det er som omgir huset. 

Gå deretter noen skritt nærmere, og se på husets detaljer - vinduer, dører, 

vindskier og hjørnekasser. Velg fargenyanser som enten harmonerer 

fullstendig, eller som står i kontrast med hverandre. Målet er å finne en 

fargekombinasjon som du liker, og som fører til at du føler deg hjemme, sier 

Jennie Åkesson Nordic Colour Manager Nordsjö.  

Kolleksjon havbris - Den første av våre tre kolleksjoner, henter sin inspirasjon fra 
havet og svabergene rundt. De svale blågrå fargene vi kjenner igjen fra kystlinjen vår, 
og de skummende hvite bølgetoppene hvor skipperhusene langs kysten finner sin 
inspirasjon. Suppleres av de dype og mørke tonene for å gi det hele en ro. 
 
Kolleksjon sandstrand - Sandfarger er populære og gode farger, og kolleksjonen har 
fått navnet sitt fra den varme og gode følelsen du får fra en deilig dag på stranden. 
Det oppkvikkende og glade uttrykket en finner i det gule, gir deg en god ro når du 
kommer hjem. 
 
Kolleksjon skogslysning - Den tredje og siste kolleksjonen går i mørkere toner. En 
varm mosegrønn matches fint med komplementærfargen rød eller kan gi en 
dramatisk effekt om du kombinerer den med lysere detaljer. Det grønne henter sin ro 
og stabilitet i naturen rundt oss. 
 
Det krever litt tankearbeid å skulle velge riktig farge til huset. Valg av maling er 
imidlertid enkelt. Med One Super Tech får du bra dekkevne og god fargestabilitet på 
husets trefasade i 16 år. Dette er en selvrensende akrylmaling som gjør at huset ser 
nytt ut, år etter år. 
 

http://www.nordsjo.se/
http://www.akzonobel.com/se/
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Nysgjerrig på fargekartet? Bestill dem direkte på Nordsjös hjemmside: 
www.nordsjo.no 
 
------------------------------------------------- 
 
For mer informasjon og flere bilder: 
Mette Dahl, marketing manager, T: 66 81 94 27, E: mette.dahl@akzonobel.com 
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