
Vakre farger til hjemmet ditt!

INNE



Sett farger på 
tilværelsen din og 
framhev det som er 
viktig for deg!

HVILKE 
FARGER ER 
DU?
Malingen som forvandler 
en bolig til et hjem. 

Ikke noe sted er som hjemme! 
Hjemmet ditt er noe av det 
viktigste du har. Ingen andre 
steder forteller mer om hvem 
du er og hva du liker å ha rundt 
deg. Menneskene som bor her, 
gjenstandene og fargene er tre 
viktige deler av et hjem. De to 
første delene overlater vi til deg, 
men vi gir deg gjerne noen råd om 
farger. 

Alle mennesker er forskjellige, 
også når det kommer til farger. 
Hjemmet ditt skal først og fremst 
være et sted der du kan slappe av 
og finne roen. Derfor er det viktig 
at du velger fargene du liker best, 
enten du vil la deg inspirere av 
de siste trendene eller lar barna 
avgjøre fargevalget. 

Om du foretrekker skarpe 
kontraster mellom svart og hvitt, 
rene og delikate flater eller varme 
toner som glir over i hverandre  
– vi er overbevist om at du vil finne 
dine favorittfarger her. Hos Gjøco 
finner du et friskt utvalg av farger 
av meget høy kvalitet, som alltid 
gir topp resultater. Vi har malingen 
som forvandler en bolig til et 
hjem!



FARGENE FORMER 
HJEMMET DITT
Vi blir alle påvirket av fargene rundt oss. Når du 
skal velge farger til hjemmet ditt bør du både 
tenke over hva du liker, og hva de forskjellige 
rommene skal brukes til. 

Vi lar oss påvirke både fysisk og 
psykisk av fargenes kraft, selv 
om vi ikke alltid er klar over 
det. Valg av farger handler om 
mer enn hva vi synes er pent og 
stygt. Her kommer noen ting 
som er greit å tenke over før du 
velger farger. 

Kraftige farger i aktive rom
Hva skal rommet brukes til? Et 
rom som ikke først og fremst 
er beregnet til å slappe av i kan 
gjerne ha sterke og kontrast- 
fylte farger, mens mange vil nok 
foretrekke roligere og kjøligere 
farger på soverommet. 

Gjør rommet større eller 
mindre
Har du et rom som føles stort 
og tomt eller lite og trangt? 
Lyse farger gjør at vi opplever 
rommet som større, mens 
mørke farger fører til det 
motsatte. 

Mal etter himmelretningene
Retningen rommet er vendt mot 
kan være greit å ta med i be-
traktningen før du velger farger. 
Nordvendte rom kan få ekstra 
sol og varme med lyse gul-
grønne, gule og rødgule farger. 

I sydvendte rom kan litt kjøligere 
fargevalg som blått og grønt gi 
en ekstra friskhet til rommet. 

Hva er allerede i rommet
Mur, stål og ulike tresorter gir 
mye karakter til et rom. Om 
dette er noe du vil beholde i 
rommet kan det være smart å 
velge svakere farger som ikke 
slåss om oppmerksomheten.

Varierte rom eller  
gjennomgående farger
Vil du ha mange ulike rom med 
hver sine fargepaletter, eller er 
det viktigst for deg at fargene 
går igjen i hele hjemmet ditt? 

Ditt hjem, du bestemmer! 
Alle rådene over er nettopp bare 
råd. Du har kanskje allerede en 
ide om hvilke farger du kunne 
tenke deg. Foretrekker du et 
lyst og åpent rom, en mørk hule 
å trekke deg tilbake til eller en 
eksplosjon av farger? Det er det 
kun du som kan svare på. 

Finner du ikke drømme- 
fargen din på kartet?  
Din Gjøcoforhandler blander 
den for deg!

Det skal ikke mye til for å piffe 
opp et nøytralt rom.



346 Ekte hvit S 0300N

318 Dis S 1500N

347 Sementgrå S 3000N

348 Rav S 4500N

349 Kvartsgrå S 6000N

350 Anis S 7500N

351 Perlehvit S 0500N

352 Grålut S 2000N

353 Tinn S 3500N

354 Jerngrå S 5000N

355 Granitt S 6500N

356 Sort oliven S 8000N

357 Skjellsand S 1000N

358 Bergkrystall S 2500N

359 Leire S 4000N

360 Avokado S 5500N

361 Lys ibenholt S 7000N

362 Varg S 8500N

363 Regnskygge S 1502-R50B

364 Lilje S 2005-R50B

365 Sorbet S 3010-R50B

366 Harmoni S 6005-R50B

367 Enebær 6309-R37B

368 Havn S 8010-R50B

301 Blanco 0401-G42Y

302 Hvitveis 0501-Y01R

305 Egghvit 0502-Y

333 Myrull S 0502-Y

303 Kalkhvit 0801-Y25R

304 Perlemor 0803-Y11R

334 Hyasint 1102-Y10R

306 Lys Antikk 0802-G98Y

313 Mohair 1104-Y24R

335 Skygge 1603-Y31R

336 Cumulus 2303-Y14R

337 Ørkensand S 2005-Y30R

315 Café S 1005-Y30R

338 Amaryllis S 2005-Y40R

316 Lys Mocca 1806-Y49R

317 Skimmer 2004-Y50R

339 Eikenøtt 3606-Y29R

323 Krydder 4207-Y42R

340 Velvet S 1002Y

341 Basalt S 1502Y

342 Akasie 2903-Y30R

343 Aroma 3504-Y19R

344 Grafitti S 5502Y

345 Natt 6303-Y43R



393 Coconut milk 0603-Y22R

394 Kornaks 0809-Y08R

395 Dijon S 1020-Y10R

396 Mango 1435-Y07R

397 Rakle 2642-Y22R

398 Ingefær 2120-Y06R

399 Morild 0507-R45B

400 Orkidé S 0510-R30B

327 Rosa drøm S 1030-R20B

401 Cayenne S 1575-R10B

402 Calandiva S 3060-R10B

403 Dyp rubin S 5040-R10B

404 Silke 2306-Y47R

405 Slør S 3010-Y50R

406 Duggrose 3923-Y74R

407 Chili 4436-Y81R

408 Høstblad S 2070-Y70R

409 Solnedgang S 3060-Y70R

410 Lind S 1002-Y50R

411 Dugg S 2005-Y80R

412 Daggry S 3005-Y80R

413 Cuzco S 5005-Y80R

414 Pepperkorn S 6005-Y80R

415 Koriander 7003-R01B

369 Vinterlys S 1015-R80B

370 Fiol S 2010-R80B

371 Skyggespill S 3010-R90B

372 Sommernatt S 5010-R90B

373 Tindeblå S 5020-R90B

374 Hav S 6030-R90B

375 Blåis S 1002-B

376 Anemone S 2005-B

377 Aftenbris S 3010-B

378 Frostnatt S 4010-B10G

379 Blåstål 6108-B08G

380 Kaprifol S 7010-R90B

381 Mynte S 1005-B20G

382 Havbris S 2010-B30G

383 Jade S 4020-B10G

384 Korall S 4020-B

385 Aften S 4030-B

386 Dråpe S 6020-B

387 Frost 1706-G15Y

388 Nordlys S 3005-G20Y

389 Rustikk S 2502-G

390 Salvie S 4005-B20G

391 Papaya S 5010-B50G

392 Smaragd S 6010-B10G

Husk at det er mulig å male med Gjøco i  akkurat de  fargene  du måtte  ønske!  Vis din forhandler  drømmefargen, så   blander  de den  
ut til deg.



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. Forøvrig 
setter skitt og støv seg lettere i en matt maling, og det er derfor ikke å 
anbefale å bruke matt 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. Silkematt 
anbefales til paneltak i oppholds- 
rom og til kjøkkenet.

Vegg: Mur, gips, spon og strie  
kler gjerne matt maling best.  
I barnerommet og på gangen vil 
silkematt maling gjøre vaskejobben 
mye enklere. Til kjøkkenet bør det 
brukes silkematt maling. 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.

Bad: På bad brukes egnet våt-
romsmaling. 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.

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

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 
kontrastfarge. Du vil oppnå en 
lignende effekt, bare med et mer 
subtilt uttrykk.

01 Helmatt



SPERREGRUNN

Sperregrunn
Vanntynnbar, matt 
sperre  grunn for innen-
dørs bruk. Motvirker 
kvae gjennomslag fra 
kvist. Sperrer gjennom-
slag av nikotin, sot og 
div. fargestoffer på malte 
flater som panel, gips- 
og bygningsplater, tapet 
og på gammel mur/puss/
betong. Hefter godt og 
isolerer misfarget un-
derlag. Bør ikke brukes 
på ny betong. Verktøy 
 rengjøres med vann.

SUPERFINISH 15

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

BLISS 10

Vegg og panel
Silkematt, helsevennlig 
akryl maling til vegg, 
panel, glass fibervev, 
tapet, puss og betong. 
Helt fri for  løsemidler, 
malingslukt og skadelig 
avdamping.  Anbefalt 
av Norges Astma- og 
Allergi forbund. Verktøy 
rengjøres med vann.

SUPERFINISH 40

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

BLISS 30

Vegg, panel og list
Halvblank, helsevennlig
akrylmaling til vegg,
panel, list, glassfibervev,
tapet, puss og betong.
Helt fri for løsemidler,
malingslukt og skadelig
avdamping. Anbefalt
av Norges Astma- og
Allergiforbund. Verktøy 
rengjøres med vann.

SUPERMATT ROM 01

Akryl veggmaling
Vanntynnbar, helmatt 
akryl veggmaling som 
gir fargedybde og et 
 vakkert, rolig resultat 
uten  gjen skinn. Be-
nyttes til mellom- og 
toppstrøk på vegger av 
f.eks. bygnings plater, 
overmalbar tapet, puss, 
betong og sandsparkel. 
Til panel  anbefales 
Gjøco Super finish eller 
Fashion 40.

FASHION 15

Tre, panel og interiør
En vanntynnbar, 
silke matt oljemaling 
for innen dørs bruk. 
Benyttes til mellom- og 
toppstrøk på innvendige 
dører, vinduer, karmer, 
listverk, møbler, 
innredninger og paneler. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

FASHION 40

Tre, panel og interiør
En vanntynnbar, 
halvblank oljemaling 
for innen dørs bruk. 
Benyttes til mellom- og 
toppstrøk på innvendige 
dører, vinduer, karmer, 
listverk, møbler, 
innredninger og paneler. 
Verktøy rengjøres med 
vann.

FASHION 80

Tre, panel og interiør
En helblank vanntynnbar 
oljemaling for innendørs 
bruk. Benyttes til 
mellom- og toppstrøk 
på innvendige dører, 
vinduer, karmer, listverk, 
møbler, innredninger 
og paneler. Verktøy 
rengjøres med vann.

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.

INTERIØR 10

Stue og oppholdsrom
En vanntynnbar, silke-
matt akrylmaling som 
benyttes til mellom- og 
toppstrøk på vegger av 
bygningsplater, tapet, 
glassfibervev, puss, 
 betong og sand sparkel. 
Kan også benyttes 
som grunning. Verktøy 
 ren gjøres med vann.

INTERIØR 25

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

INTERIØR 02

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

DITT HJEM, DINE FARGER
Velg fargene som passer deg og hjemmet ditt best. 
Et hjem å slappe av i eller et hjem som inspirerer? 
Med maling fra Gjøco får du begge deler!

www.gjoco.no D
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