
Nyt sommeren hjemme!
Tilbudene gjelder fra 9. juni – 21. juni 2020

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

BARON
Polar 9l

WICANDERS
Wood Resist+ korkvinyl

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.

Med realistiske dekorer og sofistikerte pregede 
overflater er Wood Resist+ med på å heve et 
hvert interiør.

Terrassebeis som gir et pent, matt utseende. Økt 
effekt mot grønske, og gir dermed et holdbart 
resultat.

JOTUN
Trebitt Terrassebeis 2,7 l

Nå 898,-Utemaling 9 lFør 1198,-

Nå 398,- pr. m2  Før 498,-

20%

Nå 398,-Før 438,-2,7 l
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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 9 l

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 9 l

Nå 2298,-Før 2498,-

Nå 1498,-Før 1598,-
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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 9 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 9 l

Nå 898,-Før 1048,-

Nå 898,-Før 1048,-
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1998,-1598,-

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 9 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 9 l

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 maling 9 l

1298,-

NY OG 
BEDRE!

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 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 9 l

Nå 898,-Utemaling 9 lFør 1198,-



6

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

HUSK!

Terrassebeis som gir et pent, matt utseende. Økt 
effekt mot grønske, og gir dermed et holdbart 
resultat.

JOTUN
Trebitt Terrassebeis 2,7 l

Nå 398,-Før 438,-2,7 l
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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.

Markiser gir skygge
og forlenger utesesongen Vaskesett med koster til forskjellig bruk, 

som kan kobles på vannslange.

NORGARDEN
Vaskesett

Nå 498,-Før 528,-
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20%
TILBUD            

Trillebårer med mange bruksmuligheter! Pynt opp 
hagen eller gjør hagearbeidet til en lek med flotte 
trillebårer i sommerlige farger.

TRILLEBÅR
3 farger

Nå 798,-Før 998,-pr. stk.
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Nå 454,-  Før 648,-

30%

LADY Supreme Finish leveres i 3 vakre glansgrader som kan blandes 
i alle farger. Velg fritt mellom silkematt, halvblank og superblank. 
Suveren finish. Slitesterk og vaskbar.

JOTUN
Lady Supreme Finish 2,7 l
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SAGA
Premium Oak 
Rustic parkett

pr. m². før 598,-
Nå298,-

TILBUD

Se hele vår gulvkatalog
ved å scanne QR-koden

SCANOX

Trestjerner gulvmaling 2,7 l

Trestjerner Gulvmaling er en høykvalitets vanntynnet maling 
med høy slitestyrke. Malingen er luktsvak og har god vann- og 
kjemikaliebestandighet. Trestjerner Gulvmaling benyttes innendørs på 
treverk og betong i tørre rom. Malingen er lett å påføre, er hurtigtørrende og 
gir meget god vedheft til underlaget.

Nå 517,-  Før 738,-

30%
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WICANDERS

Wood Resist+ korkvinyl

Med realistiske dekorer og sofistikerte pregede overflater er Wood Resist+ 
med på å heve et hvert interiør. Korken gir deg et naturlig varmt gulv, 
samtidig som det er meget stille og behagelig å gå på. Tilbudet gjelder 
varenummer 184056 og 184057.

Nå 398,- pr. m2  Før 498,-

20%
KRONOTEX

Superior Advanced laminat

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.

Nå 98,-pr. m2
Før 148,-

Se hele vår gulvkatalog
ved å scanne QR-koden

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

En interiørmaling merket med Svanemerket eller EU-Ecolabel er blant de malingene som er minst skadelige for miljøet 
innenfor sin produktgruppe. Disse miljømerkene viser at produktet oppfyller en rekke strenge helse- og miljømessige krav. 
Dette innebærer at produktene ikke inneholder høye nivåer av farlige løsemidler som anses som skadelige for miljø og helse.

Produkter med Svanemerket og EU-Ecolabel anses å ha:
• Strenge krav til løsemidler (VOC og SVOC).
• Strenge krav til miljøfarlige stoffer og konserveringsmidler.
• Inneholder ikke myknere.
• Kvalitetskravene inkluderer krav til malingens dekkevne.

Interiørmaling
med miljømerker

Miljøvennlig maling
- bedre for miljøet og bedre for deg

Hva betyr svanemerket og EU-Ecolabel på maling?

Se flere av våre miljømerkede produkter på 

fargerike.no



13Les mer på fargerike.no

Baronesse

398,-

Baronesse Takmatt er en helmatt hvit 
takmaling til innendørs bruk. Baronesse 
Takmatt kan også brukes på vegger av 
bygningsplater, puss, betong, lettbetong, 
glassfibervev, etc. i tørre rom, der det 
ikke stilles krav til vaskbarhet. Malingen 
gir vakre, matte og skjoldfrie tak. 
Miljømerket med EU-Ecolabel.

BARONESSE
Takmatt 3 l

648,-

Veggmaling av styrenakryl som gir en 
fantastisk matt og skjoldfri overflate 
selv i slepelys. Core Shell teknologi, der 
kjernen har høyere smeltepunkt enn 
skallet, sørger for at man etter 2-3 uker 
oppnår en meget hard, vaskbar og 
ripefast overflate. Svanemerket.

BARONESSE
Matt 2,7 l

648,-

Vanntynnet interiørmaling for tre og 
panel som ikke gulner. Baronesse Flyt har
en fantastisk utflytningsevne, og gir en 
slitesterkt og flott overflate til interiøret. 
Finnes i 3 forskjellige glansgrader: 04, 10 
og 35. Svanemerket

BARONESSE
Flyt 2,7 l

398,-

Baronesse Silke er en vanntynnet 
veggmaling til innendørs bruk som gir en 
silkematt, skjoldfri og vaskbar overflate 
med glans 09. Miljømerket med 
EU-Ecolabel.

BARONESSE
Silke 2,7 l

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

30%
på tapet-kolleksjonen

Panthera

TILBUD            

Nå fra 510,- pr. rull

Kom innom og se sesongens
flotte interiørnyheter 

fra Light & Living


