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Gjøco interiørmaling dekker hele spekteret av produkter og alle dine 
oppussingsbehov. Fargekolleksjonen spenner fra tidens trendfarger til de 

tradisjonelle norske fargene. Norskprodusert, førsteklasses 
kvalitet hvor kun de beste råvarer er benyttet.

De lyse, lette fargene reflekterer lyset bedre og gir større romfølelse.
Kombiner gjerne flere nyanser av farger som står til hverandre i samme rom.

Nøkkelen til et godt resultat oppnås med kvalitetsprodukter fra Gjøco.
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et spekter av farger

Gjøco Interiør 02  Tak

En vanntynnbar, helmatt interiør PVA-maling som
benyttes til grunning og toppstrøk i tak av bygnings-
plater, puss, betong, vev og sandsparkel.
Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Sperregrunn

En vanntynnbar, matt sperregrunn for innendørs
bruk. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Sperrer
gjennomslag av nikotin, sot og div. fargestoffer på
malte flater som panel, gips- og bygningsplater,
tapet, gammel- mur, puss og betong. Hefter godt 
og isolerer misfarget underlag. Bør ikke brukes på
ny betong. Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Interiør 10  Stue og oppholdsrom

En vanntynnbar, silkematt akrylmaling som benyttes
til mellom- og toppstrøk på vegger av bygningsplater,
tapet, glassfibervev, puss, betong og sandsparkel.
Kan også benyttes som grunning.
Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Fashion 02 Heftgrunn

En vanntynnbar, helmatt oljemaling for innendørs
bruk basert på ny teknologi. Benyttes som grunning
på innvendige dører, vinduer, karmer, listverk, møbler,
innredninger og paneler. Verktøy rengjøres med
vann.

Gjøco Interiør 25  Kjøkken og bad

En vanntynnbar, halvblank akrylmaling som benyttes
til mellom- og toppstrøk på vegger av bygningsplater,
tapet, glassfibervev, puss, betong og sandsparkel.
Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Fashion 15 Panel og interiør

En vanntynnbar, silkematt oljemaling for innendørs
bruk basert på ny teknologi. Benyttes til mellom-
og toppstrøk på innvendige dører, vinduer, karmer,
listverk, møbler, innredninger og paneler.
Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Superfinish 15  Tre og panel

En vanntynnbar, silkematt spesialutviklet akrylmaling
for mellom- og toppstrøk til dører, vinduer, karmer,
listverk, innredninger og paneler. Malingen har meget
god vedheft og dekkevne, også til oljebasert under-
lag. Gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.
Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Fashion 40 Interiør

En vanntynnbar, halvblank oljemaling for innendørs
bruk basert på ny teknologi. Benyttes til mellom-
og toppstrøk på innvendige dører, vinduer, karmer,
listverk, møbler, innredninger og paneler.
Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Superfinish 40  Interiør, dør og list

En vanntynnbar, halvblank spesialutviklet akrylmaling
for mellom- og toppstrøk til dører, vinduer, karmer,
listverk, innredninger og paneler. Malingen har meget
god vedheft og dekkevne, også til oljebasert under-
lag. Gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.
Verktøy rengjøres med vann.

Gjøco Fashion 80  Møbler og interiør 

En blank vanntynnbar oljemaling for innendørs bruk
basert på ny teknologi. Benyttes til mellom- og
toppstrøk på innvendige dører, vinduer, karmer, list-
verk, møbler, innredninger og paneler.
Verktøy rengjøres med vann.
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