
FARGEKART

Fargene du skal bo med
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Stadig flere av oss tør å gå for farger. Farger skaper stemning. Hvis det er første gangen du vurderer noe annet enn hvitt på veggen, kan du ved å male en kontrastvegg  
i spisestuen eller soverommet skape mer personlighet i hjemmet ditt. #Veggfarge: Gjøco Alle Rom 384 Korall og Gjøco Interiørbeis 6073 Granittgrå.  
Vinduskarmene er malt med Gjøco Fashion 351 Perlehvit

Har du møbler eller pyntegjenstander du vil vise 
ekstra oppmerksomhet så kan du male veggen bak i 
en kontrastfarge, og slik rette fokuset dit du ønsker. 
#Veggfarge: Gjøco Alle Rom 362 Varg

Gjøco Alle Rom er ekstra 
vaskbar og slitesterk, og 
passer derfor godt i en 
spisestue

/ /  Kj e n n  e tt e r

Et hjem skal være personlig, og gi trivsel og ro for 
den som bor der. Liker du blått, men burgunder er 
trendy så velger du blått. Følg magefølelsen - gå for 
det du liker, og gi blaffen i trendene.Tør å følg din 
egen stil og smak. Hjemmet ditt skal reflektere deg.

/ /  1 2 0  e v i g v a r e n d e  f a r g e r

Test fargen først, så slipper du å irritere deg over feil 
farge eller ikke riktig nyanse i etterkant. Lik farge med 
ulik glansgrad kan også se helt forskjellig ut på veggen.  
#Veggfarge: Gjøco Supermatt Rom 457 Sjøgrønn

/ /  L a  d e g  i n s p i r e r e

Se deg rundt når du er på besøk hos venner, sjekk ut 
Instagram og interiørprogrammer på TV. Når du jakter 
inspirasjon, ser du på ulike fargekombinasjoner og legger 
merke til hvordan de får fram ulike stemninger. Kanskje 
kjenner du hva som føles rett for deg og dine rom? Det er 
nemlig det som betyr noe til slutt. 

De riktige fargene er de som gir deg større 
soverom, roligere stemning eller et friskere og mer 
levende kjøkken – alt etter hva du selv ønsker.  
Ta deg god tid med fargekartet, mal prøvestrøk og 
kjenn etter hvordan rommet – og følelsene dine 
påvirkes av de ulike kombinasjonene. Det er lov å 
bruke god tid på å finne fargene du skal bo med.  
#Veggfarge: Gjøco supermatt Rom 404 Silke

Husk at gulvets farge 
påvirker både veggfargen 
og lyset i rommet. 
Det lønner seg å teste 
veggfargen på en litt 
større veggflate - det er 
som regel alltid verdt 
arbeidet! Tips! Er det 
gulhet i gulvet ditt bør 
du velge en kaldere 
veggfarge for å ikke få et 
overdimensjonert, gult 
uttrykk. 
#Veggfarger: Gjøco 
Supermatt Rom 
448 Fjordblå,  
483 Blåtime og 
482 Skyline

/ /  F i n n  r i kt i g  s t e m n i n g

Hva vil du at fargene skal gjøre med rommet ditt? Du gjør lurt i å 
tenke over hvilken stemning du ønsker å skape, før du går videre 
med å velge konkrete farger og nyanser. Ikke ta utgangspunkt i at 
rommet skal være blått, gult eller rødt, men spør deg selv: Lyst eller 
mørkt? Varmt eller kaldt? Lett eller elegant? 

Vi har plukket ut 120 vakre og evigvarende farger til dette fargekartet. Hos din nærmeste  
Gjøco-forhandler finner du vår nye fargebar med større farge- og oppstrøksprøver. 
Fargechipsen kan du ta med deg hjem, og vurdere fargen i fred og ro. 

Fashion 05

• Elegant og slitesterk 
finish til tre, panel 
og list.

• Vår mest vaskbare 
og flekkavvisende 
finish.

• Suveren utflyt og 
dekkevne uten å sige. 

• Glansgrad 05.

Fashion 15

• Elegant og slitesterk 
finish til tre, panel 
og list.

• Vår mest vaskbare 
og flekkavvisende 
finish.

• Suveren utflyt og 
dekkevne uten å sige. 

• Glansgrad 15.

Fashion 40

• Elegant og slitesterk 
finish til tre, panel 
og list.

• Vår mest vaskbare 
og flekkavvisende 
finish.

• Suveren utflyt og 
dekkevne uten å sige. 

• Glansgrad 40.

Fashion 80

• Elegant og slitesterk 
finish til tre, panel 
og list.

• Vår mest vaskbare 
og flekkavvisende 
finish.

• Suveren utflyt og 
dekkevne uten å sige. 

• Glansgrad 80.

Fargegjengivelse i fotografiene er å betrakte som veiledende og Gjøco kan ikke stå til ansvar for fargeavvik. Lamellene er retningsgivende og fargen kan variere med underlag, lysforhold og glansgrad.www.gjoco.no

Supermatt rom 01 

• Eksklusivt utseende 
med helmatt glans.

• Vegger og tak får 
en overflate uten 
skjolder.

• Vaskbar og slitesterk 
finish.

• Glansgrad 01. 

Interiør 10

• Slitesterk maling 
med silkematt 
overflate. 

• Enkel å påføre og 
dekker meget godt. 

• Vaskbar overflate 
som ikke gulner. 

• Glansgrad 10. 

Interiør 25

• Robust, halvblank 
maling til våtrom. 

• Meget vaskbar 
overflate som ikke 
gulner.

• Tilsatt effektive 
midler mot sopp. 

• Glansgrad 25.

Interiør 02

• Refleksfri takmaling 
med helmatt glans.

• Dekker meget godt 
og spruter lite. 

• Luktsvak maling som 
er raskt overmalbar.

• Glansgrad 02.

Heftgrunn 05

• Hurtigtørkende 
heftgrunn til de  
fleste underlag.

• Meget god vedheft.

• Luktsvak med gode 
påføringsegenskaper. 

• Glansgrad 05.

Bliss 10

• Helsevennlig 
veggmaling,  
anbefalt av NAAF. 

• Fri for løsemidler og 
skadelig avdamping.

• Vaskbar og  
slitesterk finish. 

• Glansgrad 10.

Kalkmaling 01

• Sofistikert ,vakker og 
ultramatt overflate.

• Betongaktig uttrykk 
med naturlig spill.

• Påfør Gjøco Sealer for 
ekstra robust flate.

• Glansgrad 01. 

Bliss 30

• Vegg, panel og 
listemaling, anbefalt 
av NAAF. 

• Fri for løsemidler og 
skadelig avdamping.

• Slitesterk og  
vaskbar, enkel å 
påføre.

• Glansgrad 30.

Sperregrunn 05

• Spesialgrunning 
som motvirker 
gjennomslag fra 
kvist. 

• Utviklet til sperring 
av nikotin, sot, lukt 
og fargestoffer. 

• Hefter meget godt, 
kan brukes som 
toppstrøk. 

• Glansgrad 05.

Alle rom 05

• Ekstra robust og 
slitesterk finish til 
alle rom.

• Vakker, matt  
overflate med  
lang holdbarhet. 

• Ekstremt vaskbar  
og flekkavvisende. 

• Glansgrad 05. 



372 Sommernatt S 5010-R90B

373 Tindeblå S 5020-R90B

377 Aftenbris S 3010-B

379 Blåstål 6108-B08G

380 Kaprifol S 7010-R90B

383 Jade S 4020-B10G

384 Korall S 4020-B

386 Dråpe S 6020-B

387 Frost 1706-G15Y

388 Nordlys S 3005-G20Y

391 Papaya S 5010-B50G

318 Dis S 1500-N

347 Sementgrå S 3000-N

349 Kvartsgrå S 6000-N

350 Anis S 7500-N

352 Grålut S 2000-N

354 Jerngrå S 5000-N

356 Sort oliven S 8000-N

357 Skjellsand S 1000-N

359 Leire S 4000-N

362 Varg S 8500-N

366 Harmoni S 6005-R50B

367 Enebær 6309-R37B

302 Hvitveis 0501-Y01R

351 Perlehvit S 0500-N 433 Nude S 1505-Y80R

301 Blanco 0401-G42Y 434 Pink love S 1510-Y80R

436 Burnt rose S 6020-R10B

435 Pink glow 2911-Y82R

437 Burgundy S 7010-R10B

346 Ekte hvit S 0300-N

305 Egghvit 0502-Y

333 Myrull S 0502-Y

303 Kalkhvit 0801-Y25R

334 Hyasint 1102-Y10R

417 Smooth beige 1203-Y19R

306 Lys Antikk 0802-G98Y

335 Skygge 1603-Y31R

425 Satin love 1805-Y20R

426 Perfect beige 1704-Y19R

430 Chic beige 2305-Y22R

428 True brown S 6005-Y50R

427 Essential beige S 2005-Y20R

431 Timeless 2805-Y27R

429 Burnt pepper S 7005-Y50R

324 Jord S 5005-Y50R

424 Illusion 1202-Y26R340 Velvet S 1002-Y 336 Cumulus 2303-Y14R

418 Warm shadow S 2002-Y

438 Sjøluft S 1502-R 450 Sølvdråpe S 1005-R90B 462 Vårsøg S 1010-G70Y 472 Solbris S 0505-Y10R444 Sølvgrå S 2002-B

416 Antikkgrå S 2502-Y

441 Evening grey S 4502-R 452 Midnatt blå 3908-B01G 465 Myk mose S 2010-G80Y 475 Sommervind S 2010-Y10R447 Horisont S 4502-B

442 Bliss S 5005-R20B

322 Aubergine S 4005-R20B 453 Stille sjø S 4010-R90B 466 Nature S 3010-G70Y457 Sjøgrønn 3706-B93G

481 Plomme S 6005-R20B

443 Diva S 7010-R50B

419 Soulmate 2003-G96Y

439 Nordisk lys S 2502-R

339 Eikenøtt 3606-Y29R

323 Krydder 4207-Y42R

451 Østavind S 2005-R90B 463 Urteblad S 1510-G60Y 473 Silky signature S 0907-Y10R445 Gråskimmer S 2502-B

421 Warm grey S 3502-Y

420 Soft grey 2703-Y19R

440 Smokey grey S 3502-R 371 Skyggespill S 3010-R90B 464 Stay green S 2010-G70Y 474 Satin touch S 1510-Y10R446 Delikat grå S 3502-B

422 Iconic grey S 4502-Y

341 Basalt S 1502-Y

342 Akasie 2903-Y30R

343 Aroma 3504-Y19R

344 Grafitti S 5502-Y

410 Lind S 1002-Y50R

412 Daggry S 3005-Y80R

413 Cuzco S 5005-Y80R

414 Pepperkorn S 6005-Y80R

415 Koriander 7003-R01B

458 Smokey green S 4010-B50G 467 Organic S 4010-G70Y 476 Solglød S 2030-Y10R

468 Go green 3916-G73Y 477 Mustard S 3030-Y20R

454 Navy blue 6416-B02G

455 Lys mint S 1005-G10Y

456 Fresh mint S 1005-G20Y

460 Green spirit S 7010-B50G 470 Soft olive S 6010-G70Y 479 Camel S 4020-Y20R

461 Tropical green S 7020-B50G 471 Flaskegrønn 6711-G52Y 480 Safran S 4030-Y20R

459 Urban green S 6010-B50G 469 Dempet grønn S 5010-G70Y 478 Dempet jord 3713-Y18R

404 Silke 2306-Y47R

405 Slør S 3010-Y50R

432 Golden nude 2914-Y53R

406 Duggrose 3923-Y74R

407 Chili 4436-Y81R423 Soft dark S 7502-Y

448 Fjordblå S 3020-B

449 Blåtinde S 7020-B

398 Ingefær 2120-Y06R

BLANK ELLER MATT?

Her får du en rask innføring i glansgradene, pluss noen tips om hva som 
passer til de ulike flatene i hjemmet ditt. 

Glansgradene angir hvor blank malingen er på en skala fra 0 til 100, der 100 er den blankeste. Hvor 
blank maling du bør bruke vil bli en avveining mellom praktisk eller pent. Med blank maling vil 
ujevnheter i flaten vises tydeligere, og underlaget krever bedre grunnarbeid, men samtidig er blanke 
overflater mer slitesterke og lettere å holde rene. Matt maling skjuler ujevnheter i underlaget, og gir 
et perfekt, eksklusivt og tidsriktig sluttresultat. For øvrig setter skitt og støv seg lettere i en helmatt 
maling, og det er derfor ikke å anbefale å bruke helmatt maling til kjøkken og bad.

GLANSGRADER:

05 Matt

10 Silkematt

25 Halvblank

15 Silkematt

40 Halvblank

80 Blank

PRAKTISK
Dette er de vanligste anbefalingene til de  
ulike flatene, og vil i de fleste tilfellene gjøre  
det enklere å holde hjemmet rent.

Tak: I utgangspunktet bør taket males matt  
for å skjule ujevnheter og unngå skjolding. 
Matt eller silkematt anbefales til paneltak i 
oppholdsrom og til kjøkkenet.

Vegg: Mur, gips, spon og strie kler gjerne matt 
maling best. På barnerommet, kjøkkenet og i 
gangen vil en matt eller silkematt maling gjøre 
vaskejobben mye enklere. Matt eller silkematt 
anbefales også til panelvegger.

Lister og karmer: Til dør- og vinduskarmer 
samt andre lister anbefales silkematt/halvblank 
maling. Om du ikke ønsker å framheve taklistene 
kan de males med samme maling som taket.

Gulv: Til alle gulvtyper anbefaler vi halvblank 
maling som gjør gulvet mer slitesterkt og letter 
rengjøringen.

Bad: På bad brukes egnet våtromsmaling. 
Denne er som regel halvblank, er tilsatt 
middel mot overflatesopp og har tettere porer. 
Panelvegger på bad behandles på samme måte 
som i tørre rom, både silkematt og halvblank 
anbefales.

PENT
Her er også noen tips til deg som ikke tenker 
mest på rengjøringen!

Romfølelsen kan endres med ulik glansgrad. 
Matte vegger vil framstå som litt lenger unna, 
mens blanke vegger oppleves som tettere innpå. 
En lang og smal gang kan bli kortere ved å bruke 
blank maling på kortveggen og matt maling på 
langveggene.

Vil du ha mer liv i rommet kan du male én vegg 
med en annen glansgrad i stedet for en kontrast-
farge. Du vil oppnå en lignende effekt, bare med 
et mer subtilt uttrykk.

01 Helmatt

#Veggfarge: Gjøco Fashion 479 Camel


