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Velkommen hjem
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 vi 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.

Hele huset
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.

Fasade: 
Bygderød | S 5040-Y80R

Vindu: 
Snøkrystall | S 0300-N
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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. Den rustrøde fargen 

løfter paletten og gir det hele et spennende og friskt utseende. 

Snøkrystall  
S 0300-N

Amber  
S 4030-Y70R

Ingierstrand  
S 1002-Y

Mandelstein  
S 5020-R90B

Stilgrå  
S 3000-N

Kleber  
S 3502-Y

Jernoksydgrå 
S 7010-R90B

Sort 
S 9000-N

Fasade: 
Ingierstrand | S 1002-Y

Vindu: 
Snøkrystall | S 0300-N

Dør: 
Mandelstein | S 5020-R90B
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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. 

Du kan velge fra dype og varme strågule farger til de lyseste gule, hvilket gir deg 

mulighet for å skape et personlig preg. 

Leger  
S 4502-Y

Almandin 
S 7502-Y

Gul Sandstein  
S 2020-Y20R

Sand
S 2010-Y20R

Kalkspat 
S 1005-Y30R

Corot 
S 0502-Y

Pimpstein  
S 1502-Y

Fjellgul  
S 2040-Y20R

Fasade: 
Gul Sandstein | S2020-Y20R

Vindu: 
Corot | S 0502-Y

Dør: 
Almandin | S 7502-Y
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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. 

Vogngrønn
S 7010-G30Y

Bergkrystall  
S 2005-Y

Trollhassel 
S 8010-Y50R

Varmbeige  
S 3010-Y30R

Bygderød 
S 5040-Y80R

Jernvitrol 
S 7005-Y20R

Lindegrønn  
S 5010-G30Y

Tradisjonshvit 
S 1005-G90Y

Fasade: 
Vogngrønn | S 7010-G30Y

Vindu: 
Tradisjonshvit | S1005-G90Y
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Vil du ha tips og råd om hvordan du maler huset ditt?  
Skann QR-kodene, så får du se våre instruksjonsfilmer!

Fasademaling
Få med deg alt du 
trenger å vite når 
du skal male husets 
trefasade på nytt.

http://www.nordsjo.no/vare-produkter/instruksjonsfilmer/trefasader/

http://www.nordsjo.no/vare-produkter/instruksjonsfilmer/vinduer/

Dør og  
vindusmaling
Ikke glem å male 
vinduer og dører. 
Her kan du se hvordan 
du gjør det!

En ren fornøyelse i 16 år
Det krever litt tankearbeid å skulle velge riktig farge til huset. Du skal jo tross 

alt like og være fornøyd med fargen i mange år. 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 akrylatdekkmaling som gir 

en husfasade som ser ny ut, år etter år. Husk å male vinduskarmer og dører 

mens du er i gang. One Door & Window Tech er en meget hurtigtørkende 

maling som gjør det mulig å male ferdig dører og vinduer på bare én dag. 

One er fargen du kan leve med ekstra lenge.

Les mer på Nordsjo.no, eller snakk med din Nordsjö-forhandler.
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Alle bilder i brosjyren kommer fra Myresjöhus.

Fasade: 
Snøkrystall | S 0300-N

Vindu: 
Ingierstrand | S 1002-Y

Akzo Nobel Coatings AS
Tlf: 66 81 94 00

post@nordsjo.no  |  www.nordsjo.no

Du kan laste ned tekniske produktdatablader fra 

www.nordsjo.no
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