
Gjør huset sommerklart
Tilbudene gjelder fra 19. mai – 31. mai 2020

*Gjelder kun for private husholdninger. Forbehold om trykkfeil og 
utsolgte varer. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Les mer på fargerike.no

JOTUN
Optimal 10 l

WICANDERS
Wise

Nå998,-Før 1348,-

Nå fra 798,- (2 trinn)Før fra 998,-

20%

Optimal gir et langvarig flott utseende, 
og er effektiv mot svertesopp.

Ta vare på miljøet med
karbonnegativt korkgulv

Nå498,-pr. m2
Før 598,-

SiOO:X trebeskyttelsesystem for terrasse gir en 
naturlig sølvgrå treoverflate i opptil 12 år.

SIOO:X
Premium Trebeskyttelse 3 og 5 ltr
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2498,-

Drygolin Nordic Extreme har en unik Extreme-teknologi. Extreme-teknologien gir 
overlegen beskyttelse og ekstrem farge- og glansholdbarhet som holder lengst. 
Malingen er selvrensende. Det gir et varig vakkert hus.

JOTUN
Drygolin Nordic Extreme 10 l

1598,-

En utendørs moderne oljemaling med spesielt lang holdbarhet. Malingen har svært 
god beskyttelse mot det tøffe og varierte norske været, og har langvarig farge- og 
glansholdbarhet. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av 
svertesopper og alger på treoverflaten. 

JOTUN
Drygolin Ultimat 10 l
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358,-

Forlengerskaft sparer kroppen 
for mye belastning under 
malejobben og gjør malejobben 
mer effektiv, i tillegg til at 
rekkevidden øker.

JORDAN
Forlengerskaft Perfect 
115-195 cm

348,-

Jordans beste pensler for 
utendørs malearbeid. De tar 
opp mye maling og legger igjen 
et jevnt malingsdekke, slik at 
malejobben holder lenge.

JORDAN
Ultimate Ergonomisk 
pensel 120 mm

278,-

Raskeste måte å male på! Rullen 
tar opp mye maling og malingen 
rulles effektivt ut på veggen. 
Sikrer en jevn malingsfilm 
som beskytter huset ditt. Med 
justerbar bøyle for liggende panel.

JORDAN
Rullesett Ute
Perfect 14 cm

168,-

Raskeste måte å male på! Rullen 
tar opp mye maling og malingen 
rulles effektivt ut på veggen. 
Sikrer en jevn malingsfilm som 
beskytter huset ditt. 7 cm rulle 
for stående panel.

JORDAN
Rullesett Ute
Perfect 7 cm

128,-

Kan sitte opp til 8 uker utendørs 
uten å etterlate limrester. Gir 
ekstra skarpe malingskanter.

TESA
Malertape Precision 
Outdoor 25 mm x
25 mm 2-pk Drygolin Pluss Oljemaling er en moderne 

oljemaling med forsterkede egenskaper på 
fargeholdbarhet og svertesopp. Malingen 
er også forsterket med ny, vannavvisende 
teknologi.

JOTUN
Drygolin Pluss Oljemaling 10 l

Drygolin Pluss Oljedekkbeis er en moderne 
oljedekkbeis utviklet med ekstra god 
beskyttelse og holdbarhet. Ekstra effekt 
mot svertesopp og alger. Overflatefinishen 
fremhever treverkets struktur.

JOTUN
Drygolin Pluss Oljedekkbeis 10 l

Nå 998,-Før 1048,-

Nå 998,-Før 1048,-
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1198,- 1998,-1598,-

Baron Polar er en dekkende utendørsmaling. Produktet 
gir god beskyttelse med langvarig glans- og fargestabilitet. 
Svanemerket, regnsikker etter 1 time og kan overmales 
etter 2 timer.

BARON
Polar - Vannbasert maling 10 l

Baron Brilliant er en selvrensende utendørsmaling som 
gir et ekstremt slitesterkt resultat med høyeste glans- og 
fargestabilitet, spesielt utviklet for det nordiske klimaet. 
Den holder svært godt på farge og glans, tåler fukt bedre 
og er soppavvisende selv på skyggesiden av huset.

BARON
Brilliant - Selvrensende maling 10 l

Baron Ultra er en dekkende hybridmaling med svært 
gode påføringsegenskaper og meget lang holdbarhet. 
Vegetabilsk olje gir god fuktbeskyttelse og vedheft, 
samtidig som akryl gir en værbestandig, glans- og 
fargestabil overflate.

BARON
Ultra - Høyteknologisk hybridmaling 10 l

BEST-
SELGER
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348,-

Bred pensel til maling av 
utvendig panel og treverk, med 
godt grep og høy kvalitet på 
kosten.

BARON
Vinklet Utendørspensel 
120 mm

288,-

Pensel til maling av utvendig 
panel og treverk, med godt grep 
og høy kvalitet på kosten.

BARON
Vinklet Utendørspensel 
75 mm

118,-

Fjernes enkelt og gir ekstra 
skarpe malingskanter.

ABSOLUTT
Maskeringstape Ute
24 mm x 25 m 2-pk

Trenger du hjelp med
maling av huset?

Vi formidler kontakt med dyktige håndverkere som kan 
tapetsere, male både ute og inne, legge vegg-til-vegg tepper, 
vinylbelegg, parkett og laminat. Alt du trenger å gjøre er å 
bestemme fargen, vi fikser resten!

Se hvilke tjenester din butikk tilbyr på fargerike.no

Baron Storm er en oljebasert dekkende  trebehandling 
spesielt utviklet for maksimal trebeskyttelse i harde 
klimatiske værforhold. Produktet beskytter mot fuktopptak 
og oppsprekking, og gir en pen og smussavvisende halvblank 
overflate.

BARON
Storm - Oljebasert kombinasjonsmaling 10l

1298,-

Baron Oljebeis er en transparent alkydoljebeis med høyt 
tørrstoffinnhold som sikrer en værbestandig og vannavvisende 
overflate. Inneholder UV filter som reduserer de ultrafiolette 
strålenes skadevirkning.

BARON
Oljebeis

Nå 998,-Før 1138,-

NY OG 
BEDRE!
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228,-

Høykvalitets treolje som trenger dypt ned i treverket 
og dermed gir god beskyttelse mot vær og vind, samt 
minimerer sjansen for at treverket sprekker.

BARON
Terrasseolje 3 l

Vannbasert terrassebeis som sikrer en vannbestandig 
beskyttelse og gir en meget pen beiseffekt selv på tidligere 
behandlede flater.

BARON
Terrassebeis 3 l

528,-348,-

En silikonalkydbasert terrassebeis som trekker dypt inn i 
treverket, og som fremhever treets naturlige utseende og 
sikrer en vannbestandig beskyttelse uten å bygge sjikt.

BARON
Extra Terrassebeis 3 l

Nå348,-Før 438,-

TILBUD            
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SiOO:X trebeskyttelsesystem for terrasse består 
av en grunnbehandling og en kompletterende 
overflatebehandling. Sammen trenger de inn og forenes 
ekstra godt med treet, noe som gir en naturlig sølvgrå 
treoverflate i opptil 12 år.

SIOO:X
Premium Trebeskyttelse 3 og 5 ltr

268,-

Fuktmåler med 3 
målefunksjoner. Måler 
fuktinnholdet i tre og puss, 
samt romtemperatur. Batteri 
inkludert.

For hagemøbler av eksotiske 
treslag. Beskytter og pleier 
treverket. Fremhever og 
beskytter den naturlige 
skjønnheten i treet.

DECOMAX
Fuktmåler

OWATROL
Teakolje 1 l

218,- 248,-

Fjerner gammel beis og klargjør 
treverket for ny behandling.

ABSOLUTT
Terrasserens 4 l

158,-

Terrasseskrubb til fjerning av 
gammel overflatebehandling 
og skitt. Liten nok til at den kan 
dyppes i en vaskebøtte.

JORDAN
Terrasseskrubb 19 cm

478,-

Settet inneholder alt du trenger 
til terrassejobben - Superbrett, 
EasyPad og Ultimate terrasse-
pensel 75 mm.

JORDAN
Supersett til terrasse

TILBUD            

Nå fra 798,- (2 trinn)Før fra 998,-

20%

HUSK!

Foto: Susan Törnqvist
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En lun oase - rett
utenfor døren
Hos Fargerike hjelper vi deg med alt du trenger for
å skape en lun og innbydende oase rett utenfor din 
egen dør. Nyt rolige sommerdager i skyggen med 
utvendig solskjerming fra Royal, tilpasset perfekt 
på mål. Velkommen til din nærmeste butikk for mer 
informasjon om våre produkter for uterommet.

Velg mellom et vanlig nett som holder edderkopper og insekter borte, 
eller et finmasket, allergivennlig Poll-tex® nett.

*SuperNova® rullegardin med insektsnett

LUXAFLEX®

SuperNova® rullegardin med insektsnett

TILBUD            

pr. produkt*

SPAR500,-

Markiser gir skygge
og forlenger utesesongen
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GRESSGRØNN

SAND
165861

ANTRASITT

GRAPHITE
GREY
115111

GRÅ

STONE GREY
115116

Gjør uterommet til
sesongens favorittrom

INHOUSE
New Meadow
terrassegress

pr. m². før 128,-
Nå98,-

TILBUD

BERGO
Bergo XL
terrassefliser

pr. m². før 248,-
Nå228,-

TILBUD
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FALSTERBO III
Ester

FALSTERBO III
Ingrid Marie 

FALSTERBO III
Hazel

*Frakt kan tilkomme ved småordre. Ta kontakt med din nærmeste butikk for mer informasjon.

30%
på tapet-kolleksjonen

Falsterbo III

TILBUD            

Nå 489,- pr. rull, før 698,-

TARKETT
Iconik Trend
vinylbelegg

Nå 238,- pr. m²
før 298,-

20%

TILBUD

Se hele kolleksjonen hos 
din Fargerike-butikk

Kom innom og se sesongens
flotte interiørnyheter fra
Light & Living

Ta vare på 
miljøet

FALSTERBO III
Countryside Morning
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Shade Eik Soft Beige er et 
parkettgulv som gjenspeiler 
naturens variasjoner og brede 
spekter av fargenyanser. 
Fargenyansen er nøye utvalgt
for å matche skandinaviske 
interiørtrender og stiler.
Shade skaper en lun atmosfære i 
rommet, samtidig som gulvet er 
funksjonelt og holdbart.

TARKETT
Shade Eik Soft Beige
1-stavs parkett

Dette er en parkett av eksklusiv 
sortering, med lite kvist og et 
roligere uttrykk. Ådnøy har vakre 
bord som er preget med en lys 
og subtil patinering, og parketten 
passer like godt til nordisk 
interiør som andre tradisjonelle 
interiørstiler. Ådnøy harmonerer 
interiøret ditt, er tidløs og 
elegant.

FARGERIKE
Ådnøy 1-stavs parkett

Unikt, miljøvennlig og bærekraftig gulv med et negativt 
karbonavtrykk. PVC-fritt gulv produsert med kork i samtlige 
sjikt som gir kompromissløs gangkomfort, støyreduksjon, 
varmeisolasjon og støtmotstand. Med stilsikre og naturtro 
overflater får du den optimale kombinasjonen av ønsket 
design, velvære og respekt for naturen.

WICANDERS
Wise korkgulv

Nå 498,-pr. m2
Før 598,-

Nå 638,- pr. m2 Før 798,-

20%

*Frakt kan tilkomme ved småordre. Ta kontakt med din nærmeste butikk for mer informasjon.

Kom innom og se sesongens
flotte interiørnyheter fra
Light & Living

Ta vare på 
miljøet

med karbonnegativt korkgulv

698,-
pr. m2

Se hele vår gulvkatalog
ved å scanne QR-koden

2000/2200x162x14 mm

2200x162x13 mm

1225x190x7,3 mm
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518,-

LADY Supreme Finish suverene 
utflyt gir panel, listverk, møbler, 
dører og vinduskarmer en jevn 
og vakker overflate.

JOTUN LADY
Supreme Finish

318,-

Skap en fin helhet i rommet 
ved å velge riktig farge i taket. 
LADY Perfection gir et perfekt, 
helmatt resultat, som står godt til 
veggene.

JOTUN LADY
Perfection

390,-

LADY Balance gir deg vakre, 
matte vegger og godt inneklima. 
Gir en vakker, matt overflate og 
et rom det er godt å være i.

JOTUN LADY
Balance

518,-

LADY Pure Colors lune, 
supermatte finish gir en vakker 
fargeopplevelse hvor ektheten i 
fargene kommer til sin rett.

JOTUN LADY
Pure Color

398,-

Med nye Wonderwall får du varig 
vakre, matte vegger med en 
robust overflate. 

JOTUN LADY
Wonderwall

1-stavs laminat med naturtro overflate og tidsriktig dekor. Moskus 8 er en rimelig 
modell som passer godt til alle rom i huset. Moskus 8 har en jevn og fin
overflate med lite struktur. Tilbudet gjelder varenr. 167321 og 167320. 

MOSKUS 8
1-stavs laminat

Lauvås består av klassiske 1-stavs gulvbord som karakteriseres av et rolig fargespill 
med kun mindre fargevariasjoner. De rolige tonene sammen med den
matte lakken gir rommet et strøkent og harmonisk utseende.

LAUVÅS
1-stavs parkett

Nå 498,-pr. m2
Før 598,-

Nå 126,- pr. m2 Før 158,-

20%

20%Interiørmaling
fra Jotun Lady*

*gjelder utvalgte produkter i 2,7 liter spann.

før 498,-før 648,-før 488,-før 398,-før 648,-

Jotun Lady 2,7 l

20%

1380x193x8 mm 1800x180x14 mm


