
Vårens store kampanje!
Tilbudene gjelder fra 2. april – 12. april 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

Nå 398,-Før 428,-

JOTUN
Trebitt Terrassebeis 2,7 l
Terrassebeis som gir et pent, matt utseende. Økt 
effekt mot grønske, og gir dermed et holdbart 
resultat. 

QUICK-STEP
Majestic Laminat

Nå898,-Før 1348,-

Nå 299,- pr. m2Før 398,-

25%

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

Majestic gir deg de lengste, bredeste og mest 
luksuriøse gulvene i kolleksjonen vår. 
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Drygolin Pluss Oljemaling er 
en moderne oljemaling med 
forsterkede egenskaper på 
fargeholdbarhet og svertesopp. 
Malingen er også forsterket med
ny, vannavvisende teknologi.

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 
Oljemaling 10 l

JOTUN
Drygolin Pluss 
Oljedekkbeis 10 l

Nå 998,-Før 1048,-

Nå 998,-Før 1048,-
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348,-

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

328,-

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

268,-

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

158,-

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

118,-

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

Nå 898,-Før 1348,-

Optimal gir et langvarig flott 
utseende, og er effektiv mot 
svertesopp. I tillegg tørker den 
raskt og du kan rekke to strøk på 
en dag.

JOTUN
Optimal 10 l
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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
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328,-

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

BARON
Vinklet Utendørspensel 
120 mm

268,-

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
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198,-

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

498,-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 428,-

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 for terrasse

248,-

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

Forlengerskaft sparer kroppen 
for mye belastning under 
malejobben og gjør malejobben 
mer effektiv.

DECOMAX
Fuktmåler

JORDAN
Forlengerskaft Perfect 
115-195 cm

198,- 348,-

Fjerner gammel beis og klargjør 
treverket for ny behandling.

ABSOLUTT
Terrasserens 4 l

148,-

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

Nå798,-pr. 3l (2 trinn) Før 998,-

TILBUD            
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Majestic gir deg de lengste, bredeste og mest 
luksuriøse gulvene i kolleksjonen vår. Takket 
være sine ekstra store mål, utseende og sin unike, 
vannbestandige HydroSeal-teknologi er de det 
perfekte valget når du vil skape et virkelig majestetisk 
interiør. Tilbudet gjelder Majestic Woodland Oak 
Beige og Valley Oak Light Beige.

Gulvet som markerer seg med eleganse og solid 
kvalitet. Et slitesterkt gulv, med klikksystem designet 
for å motstå stor belastning, og som gjør gulvet enkelt 
å montere. Tilbudet gjelder Superior Advanced 3201 
og 3902.

QUICK-STEP
Majestic Laminat

KRONOTEX
Superior Advanced Laminat

Nå98,-pr. m2
Før 148,-

Nå 299,- pr. m2Før 398,-

25%

Woodland Oak
Beige

Valley Oak
Light Beige

3201 3902
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Saga Elegant Limestone er en 
flott 1-stavs parkett, med lett 
børstet overflate og rustikk 
sortering. Det varme dekoret gir 
rommet et naturtro inntrykk, 
som passer veldig godt i det 
nordiske hjem

SAGA
Elegant Oak
Limestone parkett

Segno er en helt ny kolleksjon 
med designgulv. Nytt modulært 
og unikt konsept, hvor du er 
arkitekten bak ditt nye gulv. 
Segno kan legges i mange ulike 
mønster. 

TARKETT
Segno Parkett

998,-
pr. m2

NYHET

Nå 374,- pr. m2Før 498,-

25%
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Iconik Texstyle er et ftalatfritt vinylgulv med 
tekstilbakside. Dette øker komforten, og bidrar til å 
dempe lydnivået. Helt genialt i barnerom der det kan 
gå hardt for seg, men like smart i kjøkken, stue og 
gang.

Gerbad Evolution er et eksklusivt og meget slitesterkt 
vinylgulv egnet til alle rom med høy slitasje, og 
det oppfyller alle krav til våtrom. Den nordiske 
kolleksjonen av Gerbad Evolution kommer i flere 
design.

TARKETT
Iconik Texstyle Vinyl

GERFLOR
Gerbad Evolution Vinyl

Nå 238,- pr. m2Før 298,-

20% Nå 318,- pr. m2Før 398,-

20%

Fumed Oak 
Medium Brown

Meton Beige Confetti Beige Confetti Dark

*Frakt kan tilkomme ved småordre. Ta kontakt med din nærmeste butikk for mer informasjon.
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Hit er et teppe med lave 
løkker med garn spunnet av 
polypropylen fiber. Polypropylen 
ligner ull, men er sterkere og 
tåler rengjøring. Det har en 
høy slitasjeevne og en god 
gjenreisningsevne.

DANFLOOR
Hit vegg til vegg-teppe

Nye farger og nye design gir 
inspirasjon til å tenke nytt. 
Elverøy er produsert i et 
fantastisk garn som tåler det 
meste av trafikk. Kan legges i alle 
rom, inklusiv trapper.

DANFLOOR
Elverøy vegg til vegg-
teppe

InCasa er produsert i SmartStrand Silk garnet, som 
gir deg en unik kombinasjon av mykhet og slitestyrke. 
Teppet egner seg like godt i en stue som på soverom, 
da det har livstidsgaranti mot flekker og alt slags søl 
kan enkelt vaskes bort.

*Tilbudene gjelder alle design i kolleksjonene 
Iconik Texstyle, Gerbad Evolution, Incasa, Hit og 
Elverøy. Dra innom din nærmeste butikk for å se 
hele utvalget.

LANO
InCasa vegg til vegg-teppe

598,-

Nå 198,-pr. m2
Før 278,-

NYHET

Nå 398,- pr. m2 Før 498,-

20%

*Frakt kan tilkomme ved småordre. Ta kontakt med din nærmeste butikk for mer informasjon.
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30% på alle
tapet-kolleksjoner fra 

Borge, Storeys, Texdecor 
og Fantasi*

*gjelder tapeter i grunnsortiment

TILBUD            

Borge
227271
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Borge
234911

Storeys
235835

Storeys
236059

Texdecor
238498

Texdecor
238510

Storeys
235857

Borge
234903

Borge
227202

*Frakt kan tilkomme ved 
bestilling av 3 ruller eller 
færre.

på en mengdetapeter

30%



14

Flexbamboo er laget av 
bambusspiler limt på tekstil. 
Produktet limes rett på vegg (gips, 
spon eller tilsvarende) og passer 
fint som dekorvegg, kontrastvegg 
etc. Den kan også monteres 
på buede flater og i himling. 
Flexbamboo leveres ubehandlet 
og du kan derfor fargebehandle 
den etter din personlige smak.

HARDSTUFF
Flexbamboo spiletapet

TILBUD            

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

*SuperNova® rullegardin med 
insektsnett

LUXAFLEX®

SuperNova® rullegardin 
med insektsnett

TILBUD            

TILBUD            

Vase i Årets Farge 
2020 “Elvesand” 

designet av Fargerike 
i samarbeid med 

Magnor glassverk.

Nå 398,-Før 698,-

Nå fra 454,- pr. m2

30%

pr. produkt*

SPAR500,-
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TILBUD            

30% på alle
gardinstenger fra 

Luxaflex® og Kirsch

TILBUD            

30% på alt
av velour-tekstiler fra 
Prestigious Texstiles,

Pagunette og Luxaflex®.

Vi tilbyr også skreddersøm 
til dine vinduer!
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Med Lady Wonderwall får du 
en matt, vakker, robust og 
flekkavvisende overflate som holder 
seg vakker lenge.

JOTUN
Lady Wonderwall 2,7 l

Les mer på fargerike.no

Vaskesett med koster til 
forskjellig bruk, som kan kobles 
på vannslange.

NORGARDEN
Vaskesett

Nå 349,-Før 498,-

30%

Nå 498,-Før 528,-


