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Inspirasjon og tips til helhetlig  
fargesetting av hus og uteområder
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12 års skriftlig garanti 
på farge og glans for hele huset

4 5

Er det tid for å friske opp utendørs eller male for første gang, kan det være smart å 
planlegge uteområdet i sin helhet – ikke bare husets fasade. Ta med grunnmur, tak, 

terrasser, vinduer og dører i valg av farger, og eiendommen får et mer personlig uttrykk.

Her kan du hente tips og inspirasjon til fargekombinasjoner som harmonerer, 
hvilken maling som er best å bruke og hvordan. 

Hus og uteområde – i én palett

Sjekk ut tipsene til 
fargesjef Jenny, om 

hvordan velge farger 
på side 6

Varme nyanser er en perfekt base hvis du ønsker en lun atmosfære 
utendørs. Velg fl ere dempede fargetoner på eksteriøret og få den 
effekten du ønsker. 5956 Funkisbrun og 5955 Mørk Betong er blant 
årets nye farger.

Fargene på bildene i brosjyren er kun retningsgivende. For nøyaktig farge se lameller eller oppstrøk i butikk.
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Uteområdet – steg for steg
Det kan oppleves som mye å forholde seg til og mange valg å ta, men fortvil ikke. 
Vi hjelper deg å fi nne farger og maling som passer deg og din hustype. Registrer 
både garantien og fargevalgene dine på malingsmappa.no. Da blir det enklere 
å huske valgene dine når det er på tide å male igjen.

Enten du vil at huset skal stikke seg ut i nabolaget eller blende inn med fl ytende overgang 
mellom hus og omgivelser, er det viktig at du velger fargekombinasjoner du kan leve lenge 
med. Ulike farger har ulik effekt. Start med å fi nne rett farge til selve huset og deretter toner 

som fungerer godt sammen. Se noen av våre eksempler og la deg inspirere!

1 Veggfarge Funkisbrun er en lun, avdempet brunfarge 
som står godt til miljøer med mye natur rundt. 

2 Grunnmur Stråfarget grunnmur står fint til den lune 
veggen og blender naturlig inn med omgivelsene.

3 Dør, vindu og staffasje Sorte innrammninger 
strammer opp utrykket og får vindusflatene til å se større ut.

4 Terrassebeis Den dype brunsorte fargen 1014 Ravn 
står godt til veggfargen og gir et lunt og elegant uterom.

5 Møbler og detaljer Den gylne orangetonen Ingefær 
boost og hvittonen Egghvit gjør uterommet levende og står 
godt til veggfargen Funkisbrun.

– Husk at fargene kun er retningsgivende. For nøyaktig 
farge se lameller eller oppstrøk i butikk.

5956 Funkisbrun

1

1014 Ravn terrassebeis

4

5

5924 Ingefær boost

2

5758 Strå

5

929 Egghvit

Spilene på veggen er beiset med Butinox Oljebeis i fargen 521 Teak. 
De transparente tredetaljene gir en spennende kontrast til de malte veggflatene.

La deg inspirere av våre 
fargekombinasjoner når 

du tenker helhet

Fargekombinasjoner 
som passer ditt hus og uterom

3

5738 Sort 



8 9

Fargevalg og helhetlig 
uttrykk i uterommet

Sorte og mørkegrå vinduskarmer gjør at 
vinduene ser større ut, samtidig som det er med 
på å stramme opp uttrykket på huset.

Viste du at mørke farger gjør at huset ser 
mindre ut, mens lyse farger gjør huset større?

Farger blir ofte sterkere og skarpere når de 
kommer opp på veggen – velg en mer «skitten» 
eller avdempet tone ut fra fargene du liker.

Grunnmuren binder husets fasade og 
grunnen sammen. Bruk gjerne farger fra 
naturen, som grått og brunt for å gi en myk 
overgang mellom fasadens vegger og grunnen.

Forsterk helhetsinntrykket med fargesetting av 
detaljer i uterommet, som feks krukker, møbler 
og annet. Krukken på bildet er sprayet med den 
silkematte Quick Bengalack Universal Spray i 
fargen Krem.

5 TIPS FOR ET FANTASTISK UTENDØRSRESULTAT:FARGEEKSPERTENS BESTE TIPS

Farger påvirker oss, og farger påvirker huset og omgivelsene rundt. Dette er viktig å ta med i fargesetting av 
huset og resten av uteområdet. 

Det finnes ingen fasit for hva som er 
riktig eller feil farge på et hus, forsikrer 
Jenny. Husets arkitektur og stil, tomtens 
beskaffenhet og områdets karakter må 
legge føringene, og så er det til sist 
huseierens smak som avgjør. 

Varig fargevalg og trivsel
Siden de færreste av oss skifter farge 
på huset hvert år, blir det feil å snakke 
om fargetrender. Det viktigste er at 
huset fargesettes slik at det står til 
omgivelsene og at det får en farge du 
vil trives med. Tenk på at Butinox Futura 
gir 12 års skriftlig garanti på farge og 
glans, da bør fargevalget ha et like 
langt perspektiv. Men vi ser at noen 
farger er mer populære enn andre i 
perioder. Nå er jordtoner og dype 
nyanser av brunt i ferd med å ta over 

for grått, som har vart en stund. 
Samtidig kommer større bruk av 
kontraster i materialer og farger, som 
malte og beisede flater mot hverandre, 
mur mot tre og liknende. 

Fargenes effekter
Mørke farger, som gråtoner og svart, 
sluker lys og får huset til å virke mindre 
enn det er. Maler du vindskier og 
vindusomramminger hvite, blir hele 
huset plutselig mye mer synlig. Har du 
et hvitt eller lyst hus, vil glassflatene 
fremstå mørke i dagslys. Maler du da 
vindusomrammingene med mørk grå 
eller sort farge, vil vinduene se større ut 
på huset. Slik kan du påvirke hvordan 
huset framstår, både arkitektonisk og i 
sine omgivelser. 

Tenk helhetlig uttrykk
Helhet handler også om å se hele 
huset, inkludert vindusomramminger og 
andre detaljer. Glem ikke grunnmuren, 
som skal binde huset til grunnen det 
står på. Velger du hvitt blir det store 
kontraster mot bakken. Ønsker du en 
mykere overgang, kan det være lurt å 
se på fargene i naturen, brunt, grått 
osv. 

På de neste sidene vil vi gå mer inn på 
farger og litt om trender. Men la deg 
ikke nødvendigvis lede av popularitet 
– bruk heller tid på å finne en helhet 
på uteområdet, som er i tråd med type 
hus og personlige preferanser før du 
velger blant alle de flotte fargene, er 
Jennys råd til en god start. Lykke til! 

Lykke til!
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HERSKAPELIG I ÅPNE LANDSKAP

01

02

Butinox Futura Selvrensende maling 
Den selvrensende malingsfilmen gjør at 
vannet legger seg på veggen i større og 
jevnere dråper, som vasker med seg mer 
av skitten på vei ned veggen.

Hvite hus 
Hvite tidløse toner krever sin plass og egner seg godt i åpne landskap. En hvit fasade 
virker større og med lyse gråtoner i detaljene får den et elegant preg i tillegg. Beige 
toner mykner opp og gir dybde. Lek deg med farger i detaljene – hvite hus tåler det. 

Når fargepaletten er funnet, er det enkelt å hente frem farge tonene 
i detaljene, enten det er grunnmur, tak, utendørs møbler eller 
plantekrukker – alt som er med på å gi et helhetlig uttrykk. 

5916 Klassisk hvit er et trygt valg som alltid tar seg bra ut. Hvitt kan utmerket kombineres med mørke og fargesterke toner for å få et 
spennende uttrykk – og særlig når huset har områder med ulike materialer. Her er 958 Antikk brukt på mur, og gir det stilrene huset 
dybde og varme i uttrykket. 

1: Veggfarge 
2: Grunnmur   
3: Dør, vindu og staffasje    
4: Møbler og detaljer

5916 Klassisk hvit

1, 3

958 Antikk

2

4

5930 Dus

4

5924 Ingefær boost

01 Vegg: Butinox Futura Selvrensende Maling 5916 Klassisk hvit. Grunnmur: Butinox Futura Grunnmur 958 Antikk. 
 Vinduer og staffasje: Butinox Futura Dør Vindu 5916 Klassisk hvit. 
02 Benk malt med Butinox Futura Dør Vindu Maling i samme farge som veggen gir en fin helhet. 

Tidløst 
med delikate 

detaljer

– Husk at fargene kun 
er retningsgivende. 
For nøyaktig farge se 
fargelamellene bakerst. 
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Husk å velge 
fargetone med omhu. 

En lys grå tone kan fort 
skjære over til blått og lilla 
når den kommer opp på 

veggen. En varm gråfarge 
gir en mer nøytral 

fremtoning.

Grå hus
Grått har vært en populær farge de siste årene. Ulike grånyanser på huset tar seg spesielt godt 
ut på tomter med vegetasjon – beplantning i bedd eller krukker, prydbusker og trær. Enten du 
velger lyse eller mørkere gråtoner, får huset et elegant og sofi stikert uttrykk. Fargene i detaljene 

er med på å avgjøre om det vil stikke seg ut eller gli inn i omgivelsene. 

ELEGANT OG SOFISTIKERT

1: Veggfarge 
2: Dør, vindu og staffasje    
3: Terrassebeis    
4: Møbler og detaljer

953 Riddergrå er en varm grå farge som sklir elegant 
inn i omgivelser med stein og fjell eller sammen med 
betong. Klassiske hvite detaljer fremheves og blir et 
blikkfang, mens vinduer i samme farge som vegger gir 
en dempet helhet. Kontraster i materialvalg – glass mot 
tre – gir et moderne uttrykk.

Sobert og 
moderne

01 Vegg: Butinox Futura Selvrensende Dekkbeis 953 Riddergrå. 
 Pergola og detaljer: Butinox Futura Dør Vindu Maling 5616 Klassisk hvit 
02 Terrasse: Butinox Terrassebeis 1013 Harmoni ton-i-ton med Riddergrå
 vegg gir et harmonisk preg.
03 Dempet jordfarge i mykt tekstil gir et harmonisk uttrykk sammen med 
 hvite detaljer. 
04 Utemøbler malt med Butinox Futura Dør Vindu Maling i 5616 Klassisk hvit
 gir et lyst og lett uteområde.

02

01

03

04

953 Riddergrå

1

2

5616 Klassisk hvit

4

5948 Core

4

948 Siv

1013 Harmoni terrassebeis

3

NYHET! Butinox Futura Selvrensende Dekkbeis
Høyteknologisk dekkbeis med selvrensende egenskaper som gir langvarig 
nymalt og rent utseende, samt effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep. 
Smart Flow Technology gir suverene påføringsegenskaper som forenkler 
arbeidet. Produktet har 12 års skriftlig garanti på farge og glans.

– Husk at fargene kun er retningsgivende. 
For nøyaktig farge se fargelamellene bakerst. 
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KLASSISK OG STILRENT

Sorte hus
Hus med litt størrelse kler sort – og særlig dempet sort med for eksempel undertoner i grått gir 
et mykere sofi stikert uttrykk. Sorte hus oppleves mindre ruvende og blendes fi nt inn i naturlige 

omgivelser. Til detaljer som vinduskarmer og terrasse er det fl ott å velge farger ton-i-ton, som gir 
en moderne helhet, eller skape spennende kontraster med hvitt.

01

03

02

04

1: Veggfarge 
2: Grunnmur    
3: Dør, vindu og staffasje    
4: Terrassebeis    
5: Møbler og detaljer

954 Aske

1

3

929 Egghvit

2, 5

935 Pastellgrå

5

5948 Core

1020 Tåkeslør terrassebeis

4

954 Aske er tilsynelatende sort men underliggende 
gråtoner gir den et varmt og lunt preg. Spesielt moderne 
hus med rette vinkler kommer godt ut av det med helt 
mørke vegger, og enten kontraster i staffasje og detaljer, 
som 929 Egghvit eller mer dempet og harmonisk med 
en fargepalett ton-i-ton.

01 Vegg: Butinox Futura Selvrensende Dekkbeis 954 Aske. 
 Vinduer og staffasje: Butinox Futura Dør Vindu Maling 929 Egghvit.
02 Få en lun uteplass med staffasje og møbler ton-i-ton med husveggen. 
03 Detaljer fra motsatt side av fargeskalaen kommer tydelig frem og gjør 
 et poeng ut av seg.
04 Sorte hus med elementer av stein skaper en moderne helhet.

Edgy møter sofistikert 
eleganse

TakSitt spesialmaling for utvendig tak
Takstein og metalltak blir som nye. Ikke bare ser taket bedre ut, det 
får også forlenget levetid. Malingen beskytter taket mot begroing av 
alger og mose, og forvitring fra vær og vind.

Sjekk værmeldingen i forkant og sørg for å male i oppholdsvær, men ikke direkte 
sollys. Da blir både resultatet og humøret bedre!

– Husk at fargene kun er retningsgivende. 
For nøyaktig farge se fargelamellene bakerst. 
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5956 Funkisbrun

1

5

5924 Ingefær boost

2

5758 Strå

5

929 Egghvit

1014 Ravn terrassebeis

4

Rolig eleganse

Brune hus
Liker du hus som oppleves rolige og avstemte med naturen, kan en bruntone være et 
perfekt valg. Matt maling gir i tillegg et mer rolig og elegant preg. Beisede elementer 

i kontrast med malt kledning gir et lekkert spill i fasaden. Dagens varme og gylne 
bruntoner blendes naturlig godt inn med mye grønn vegetasjon og skaper god harmoni. 

Ønsker du å stramme opp uttrykket, kan du legge til sorte detaljer som for eksempel 
vinduskarmer, terrasse eller tak.

I PAKT MED NATUREN

01 02 03

01 Mal store potter med Quick Bengalack Universallakk i samme farge som veggen.
02 Tekstiler er en fantastisk måte å følge fargetrender og for å skape en personlig stil.
03 Lekter beiset med Butinox Oljebeis 521 Teak gir ekstra spill i fasaden.

Butinox Terrassebeis: Mørk terrasse: 1014 Ravn. Lys terrasse: 1008 Gråhvit. Bruk Butinox Oljebeis til deler av veggen og få et lekkert spill i fasaden. 

Helmatt maling – elegant og tidsriktig

Butinox Futura Soft Look 
er en moderne maling som gir hu-
set et helmatt, tidsriktig og elegant 
utseende. Selv om du ønsker å 
beholde fargen du har på huset i 
dag, vil huset få en helt ny look.

5956 Funkisbrun blendes naturlig inn i 
omgivelsene, enten huset ligger på naturtomt 
eller har godt med vegetasjon i hagen. Sorte 
vinduskarmer forstørrer vinduene samtidig som 
det gir huset et dempet uttrykk. Varme jordtoner i 
detaljene er med på å skape lun ro og harmoni 
– et godt sted å være rett og slett. 

Quick Bengalack Universal
Potter malt med Quick Bengalack 
Universal  i 5924 Ingefær boost.

– Husk at fargene kun er retningsgivende. 
For nøyaktig farge se fargelamellene bakerst. 

1: Veggfarge 
2: Grunnmur    
3: Dør, vindu og staffasje    
4: Terrassebeis    
5: Møbler og detaljer

3

5738 Sort
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Vegg: Butinox Futura Selvrensende Dekkbeis 650 Engelskrød. Dør og detaljer: Butinox Futura Dør og Vindu Maling 929 Egghvit. 
Rød farge kan man også bruke som en statementfarge på én vegg eller dør og gjerde. Bruk av rødfargen kan også være trendy, ikke bare tradisjonelt og landskapelig.

Vær obs på at en
rød farge som ser brunaktig

 ut på fargeprøven oppleves sterkere 
rød på veggen. Velg gjerne rødt med 
gult i hvis du ønsker å unngå blåstikk. 
650 Engelskrød har en varm tone og 

gjør seg godt med kontrast i 
detaljer og mot natur-farger 

i uteområdet.

NYHET! Butinox Futura Selvrensende Dekkbeis
Høyteknologisk dekkbeis med selv rensende egenskaper som gir langvarig 
nymalt og rent utseende, samt effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep. 

1: Veggfarge 
2: Grunnmur    
3: Dør, vindu og staffasje    
4: Terrassebeis    
5: Møbler og detaljer

Gule hus og røde hus
HYGGELIG OG TRADISJONELT

Mal døren i en annen farge enn huset. 
Lag spennende fargesammensetninger.

Vegg: Butinox Futura Selvrensende 
Maling 907 Herregårdsgul. Vindus-
karmer og staffasje: 929 Egghvit Dør-
farge 672 Mørk Mose. Begge malt med 
Butinox Futura Dør og Vindu Maling.

Tradisjoner og landlig idyll forbindes ofte med gule og røde hus her i Skandinavia. Men 
de kan likegodt passe inn i tettere bebygde strøk. Røde hus gjør seg spesielt godt mot 
det grønne element, siden fargene komplimenterer hverandre. Rent historisk er okergult 

en av de mest brukte gulfargene på hus her til lands.

Er det en dempet 
gulfarge du ønsker, velg en 

som ser «skitten» ut. 907 
Herregårdsgul er dempet av sorte 

pigmenter. 929 Egghvit på karmer og 
detaljer gir huset et svært åpent og 

lett uttrykk, og et rødt tak vil 
forsterker den lune 

atmosfæren.

907 Herregårdsgul

929 Egghvit

3, 5

2, 3

672 Mørk Mose

520 Tjærebrun terrassebeis

Tradisjon, lunt 
og lekkert

4

1

1: Veggfarge 
2: Grunnmur    
3: Dør, vindu og staffasje    
4: Terrassebeis    
5: Møbler og detaljer

Quick Bengalack Universal
Malt med Quick Bengalack Universal 
i fargen Aluminium.

Quick Bengalack Universal

– Husk at fargene kun er retningsgivende. 
For nøyaktig farge se fargelamellene bakerst. 

– Husk at fargene kun er retningsgivende. 
For nøyaktig farge se fargelamellene bakerst. 

Rødt kler de 
fleste hustyper

650 Engelskrød

1

2, 3, 5

929 Egghvit

3, 5

672 Mørk Mose

5

Quick Bengalack 
Universal Aluminium.

1016 Eventyr terrassebeis

4



lengre penselstrøk
20% 

SMART FLOW TECHNOLOGY
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Har du noen gang drømt om å 
male huset enklere og raskere?

Nå er drømmemalingen her. 
Butinox Futura Selvrensende Maling og Dekkbeis med Smart Flow 

Technology er nemlig revolusjonerende rask og enkel å påføre. 

Den nye Smart Flow teknologien sørger for å ta mer maling opp i penselen, slik at hvert dypp 
gir et lengre penselstrøk. Faktisk er forskjellen på hele 20 prosent. Det betyr færre turer i 

bøtta før veggen er ferdigmalt, og et raskere resultat. Butinox Futura Selvrensende Maling 
og Dekkbeis har en kremaktig konsistens som gjør de lettere å stryke ut, gir mindre sig og 

mindre motstand i penselen. Alt for at malejobben skal bli enklest mulig for deg.
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Butinox Futura Selvrensende Maling og Dekkbeis er høyteknologiske 
produkter med selvrensende egenskaper som gir et varig nymalt og rent 
utseende, samt effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep. Svanemerket 
betyr at du kan stole på at produktene oppfyller strenge helse – og 
miljømessige krav, samt meget god kvalitet i henhold til Svanens kriterier.

Malermester og teknisk servicesjef Thor Ingar Røneid.

– Thor Ingar Røneid

Produktene danner en hydrofi l overfl ate 
som gjør at svertesopp og annen skitt 
har vanskeligere for å feste seg.

Butinox Futura Selvrensende Maling og Dekkbeis gir 
en hydrofi l overfl ate som gjør at vannet fra en regnskur 
får bedre kontakt med underlaget. Regndråpene legger 
seg jevnere på overfl aten, eller som en hel vannfi lm, og 
vasker med seg mer av skitten på vei ned husveggen.

Smart Flow Technology gjør at mer maling tas opp i 
penselen, som igjen gir lengre penselstrøk. Faktisk er 
forskjellen på hele 20 prosent. Malingen og dekkbeisen er 
lettere å påføre, gir mindre sig og mindre motstand i penselen. 
Mal huset 20% raskere med Smart Flow Technology.

Produktutvikling og testing er en kontinuerlig 
prosess som vi er lidenskaplig opptatt av. Vi 
tester, videreutvikler, lytter til kundenes tilba-
kemeldinger og videreutvikler igjen. Det er 
jobben min å teste malingen for å sikre at 
kvaliteten og egenskapene er best mulig.

Vi er så trygge på Butinox Futura-produktene 
at vi gir 12 års skriftlig garanti på farge og 
glans til hele huset. Så kan du være trygg på 
at det blir lenge til neste gang!

Butinox Futura Selvrensende 
Maling og Dekkbeis

Selvrensende maling og dekkbeis
DE UNIKE EGENSKAPENE:
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Slik får du best resultat

Både valg av type maling og forberedelser har stor betydning for resultatet. 
Legger du litt tid og energi i å gjøre et godt grunnarbeid nå, 

er det lang tid til neste gang.

MALING OG VEDLIKEHOLD

Butinox Husvask 
og Kraftvask 
Nå trenger du kun ett 
vaskemiddel til huset utvendig.

Tabellen gir kun en indikasjon, og tar ikke forbehold om valg av produkt, underlag, tidligere behandling, detaljer etc. som kan påvirke forbruket.

Forbruk ved behandling med ett strøk på nytt uhøvlet trevirke

Tips fra 
malermesteren: 

- Bruk Butinox Husvask og 
Kraftvask tynnet 1:20 som 
husvask til årlig rengjøring 

av fasade, terrasse og 
utemøbler.

Vask med Butinox Husvask og 
Kraftvask tynnet 1:10 som kraftvask, 

for fl ater som skal males om.

Desinfi ser med Butinox 
Sopp- og Algefjerner

Nytt eller bart treverk 
grunnes med Butinox 

Futura Grunning

Maling av treverk og kledning
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Detaljer og grunnmur

1

2

4

3

5

NYHET 2-i-1

Grunnflate m2 1 etg. 1 ½ etg. 2 etg.
60 m2 18 liter 26 liter 33 liter

85 m2 23 liter 30 liter 40 liter

100 m2 26 liter 35 liter 46 liter
120 m2 28 liter 40 liter 50 liter
150 m2 30 liter 46 liter 56 liter
175 m2 36 liter 50 liter 60 liter
200 m2 40 liter 56 liter 70 liter
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Mine 5 beste malingstips

Kartlegg tilstanden til huset og legg 
en plan for hva som skal gjøres. Sjekk 
sørveggen ekstra godt. Den er mest 
utsatt for slitasje. 

Etter rengjøring skal eventuell 
løs maling skrapes/slipes bort. 
Synlig bart treverk etter skraping skal 
grunnes med Butinox Futura Grunning. 
Flekkmal ett strøk på de grunnede 
feltene før hele veggen males. 

Kledningen må være tørr før den 
males. Bruk eventuelt en fuktmåler 
hvis du er usikker på om kledningen 
er tørr nok. Normalt treverk skal ha 
maksimum 16% fuktighet.

Mal aldri i direkte sollys.  
Følg etter sola rundt huset.

Husk å påføre malingen fyldig. 
Bruk gjerne rull og etterstryk med 
pensel. Fyldige og jevne strøk gir 
lang holdbarhet.

Thor Ingar Røneid har nesten 30 års 
erfaring i malerfaget. Han jobber kontinuerlig 
med produkttesting og vet hva som skal til for 
å få et flott og varig resultat. 

MALERMESTER OG TEKNISK SERVICESJEF THOR INGAR RØNEID

27



001 Hvit Detaljer:  935 Pastellgrå
Grunnmur:  935 Pastellgrå

929 Egghvit
0502-Y

Detaljer: 953 Riddergrå
Grunnmur: 935 Pastellgrå

991 Vintersol
S0502-Y

Detaljer: 991 Vintersol
Grunnmur: 990 Nysnø

958 Antikk Detaljer:  990 Nysnø
Grunnmur:  937 Havdis

937 Havdis 
S1502-Y

Detaljer: 001 Hvit
Grunnmur: 953 Riddergrå

990 Nysnø 
S0300-N

Detaljer: 001 Hvit
Grunnmur: 651 Lys grå

5916 Klassisk Hvit
S0500-N

Detaljer:  5916 Klassisk Hvit
Grunnmur:  937 Havdis

930 Snøull
S1000-N

Detaljer: 990 Nysnø
Grunnmur: 001 Hvit

Hvite nyanser
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Butinox Futura gir 12 års skriftlig 
garanti på farge og glans for hele 
huset. Det kan vi garantere fordi vi 
stadig tester og tilfører ny teknologi 
som gjør at vår utendørs maling

får stadig bedre egenskaper i
forhold til varighet og beskyttelse 
av underlaget. Derfor er det viktig 
å tenke langsiktig og helhetlig når 
fasade og uteområde skal fornyes.

Velg fargene du liker 
– det er tross alt 12 år til neste gang

VEGG

TERRASSE

DETALJER

TAK

UTEMØBLER

GRUNNMUR



935 Pastellgrå
S2000-N

Detaljer: 5916 Klassisk Hvit
Grunnmur: 930 Snøull

955 Koksgrå
S6502-B

Detaljer: 937 Havdis
Grunnmur: 935 Pastellgrå

953  Riddergrå
S4502-Y

Detaljer: 5916 Klassisk Hvit
Grunnmur: 930 Snøull

5955 Mørk Betong
S7000-N

Detaljer:  5916 Klassisk Hvit
Grunnmur:  935 Pastellgrå

956 Granitt
S6502-Y

Detaljer: 930 Snøull
Grunnmur: 937 Havdis

992 Lava
S8000-N

Detaljer:  5916 Klassisk Hvit
Grunnmur:  930 Snøull

954 Aske
S7502-Y

Detaljer:  930 Snøull
Grunnmur:  935 Pastellgrå

5738 Sort
S9000-N

Detaljer:  935 Pastellgrå
Grunnmur:  935 Patsellgrå

Grå nyanser

5758 Strå
S3005-Y20R

Detaljer:  935 Pastellgrå
Grunnmur:  935 Patsellgrå

5956 Funkisbrun
S8005-Y20R

Detaljer:  5738 Sort
Grunnmur:  5758 Strå

970 Mørk brun Detaljer: 953 Riddergrå
Grunnmur: 651 Lys grå

907 Herregårdsgul

604 Java Teak Detaljer: 5916 Klassisk Hvit
Grunnmur: 930 Snøull

979 Mørk rødgul
S4040-Y30R

Detaljer: 991 Vintersol
Grunnmur: 5916 Klassisk Hvit

607 Gammelrød Detaljer: 929 Egghvit
Grunnmur: 937 Havdis

650 Engelskrød Detaljer: 5916 Klassisk Hvit/672 Mørk Mose
Grunnmur: 937 Havdis

Detaljer: 5916 Klassisk Hvit/672 Mørk Mose
Grunnmur: 5916 Klassisk Hvit

Brune nyanser Røde og gule nyanser



Butinox Futura Soft Look er en moderne 
maling som gir huset et helmatt (glans 03), 
tidsriktig og elegant utseende. Selv om du 

ønsker å beholde fargen du har på huset i dag, vil 
huset få en helt ny look. Butinox Futura Soft Look har 
ingen glansrefl eksjoner, og fl aten vil alltid fremstå jevn, 
matt og vakker. Malingen kan blandes i hundrevis av 
farger. Spesielt vil mørke farger fremstå med en diskré 
og vakker eleganse.

953  Riddergrå
S4502-Y

Detaljer: 935 Pastellgrå
Grunnmur: 930 Snøull

5956 Funkisbrun
S8005-Y20R

Detaljer:  5738 Sort
Grunnmur:  5758 Strå

5738 Sort
S9000-N

Detaljer:  935 Pastellgrå
Grunnmur:  935 Patsellgrå

Inspirasjon og tips til helhetlig fargesetting 
av hus og uteområder

Soft Look

tidsriktig og elegant utseende. Selv om du 
ønsker å beholde fargen du har på huset i dag, vil 



Les alt om våre produkter på 
butinoxfutura.no

NYHET
2-i-1

NYHET

NYHET

Nyttige lenker til oppussing ute og inne:
butinoxfutura.no
malingsmappa.no
enkelfornyelse.no
butinoxinteriør.no

scanox.no
tyrilin.no
quickbengalack.no
trestjerner.no

9
M

U
15

R0
01

 /
 Butinox Futura Fargekart
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NYHET

Butinox Futura 
Selvrensende Maling

Halvblank

Butinox Futura Maling
Langvarig nymalt utseende

Halvblank

Butinox Futura Grunning
Dokumentert beskyttelse mot råte

Butinox Futura Dør og Vindu Maling
Spesialmaling for dør og vindu

Halvblank

Butinox Futura Grunnmur
Spesialmaling for grunnmur

Silkematt

Butinox Sopp- og Algefjerner
Fjerner sopp og algevekster

Butinox Husvask og Kraftvask
2-i-1. Nå trenger du kun ett vaskemiddel til 

huset utvendig.

Butinox Futura 
Selvrensende dekkbeis

Halvblank

Butinox Futura Soft Look
Elegant helmatt utseende

Helmatt

Butinox Futura Dekkbeis
Langvarig nymalt utseende

Halvblank

Scanox AS. Pb 904, 3002 Drammen
Tlf: 32 24 43 00. www.scanox.no




