
FARGEGUIDE

Hvordan lykkes med gult  
& fargesterke fargerBli med inn!

Se film fra
rommene

De herlige beige & brune  
tonene kommer for fullt

Fargekombinasjoner som  
gir harmoni og balanse4



De trykte fargene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.

argene har etablert seg i hjemmene våre, og fargene har for lengst erstattet  
de hvite veggene. 

På god vei inn i et nytt tiår, følger også endringer. Flere parallelle fargebølger 
skyller innover oss, her er det bare å velge med hjertet.

Vi ønsker oss alt fra de lyse tonene i hele spekteret av beige- og jordtoner, via alle nyanser 
av grønt og blått, også de mer fargesterke, til de varme gule tonene og fyrrige røde. 

Vi søker ro og balanse i hjemmet, og paletter som går ton-i-ton gir nettopp dette. Ulike blåtoner 
i ett og samme rom gir harmoni og eleganse, lag på lag med grønt gir dybde og variasjon og 
de vakre smaragdnyansene forfrisker og stimulerer. Beige seiler igjen opp som en viktig farge i 
årene som kommer, og kan både kombineres med andre farger, eller stå alene i et monokromt 
og dempet interiør.

vilke farger vi velger til et rom har mye å si for opplevelsen av og  
stemningen i rommet. Fargene påvirkes av hverandre, og kan endre  
karakter i forhold til hvilke farger de står sammen med, og ikke minst lyset 
i rommet. Er det dags- eller lampelys, nord- eller sørvendt beliggenhet?

Hvordan sette sammen fargene og skape en fin fargepalett? Butinox  
har satt sammen ulike fargekombinasjoner som står godt sammen, 

og som kan være utgangspunktet for fargesettingen av ditt hjem – vi kaller det fargekaker. 
Bruk dem aktivt i dine valg. Eller bruk de som inspirasjon og lag din egen fargekake med 
utgangspunkt i dine favorittfarger.

I fargekakene presenterer vi ulike fargekombinasjoner der de største 
kakestykkene er farger som gjør seg godt på store flater som  
vegg, tak og gulv. De små kakestykkene er gode farger til  
detaljer som møbler, karmer og andre pynteelementer som  
vil spille hovedfargene i rommet gode.
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Balansert fargeglede 

Mal med nyansene som skaper balanse hos deg… 

Finn fargene som  
går godt sammen

VEGG, TAK & BJELKE:  
Butinox Interiør Stue & Sov Matt  

5783 SVEVE

VEGG: Butinox Interiør Tavlemaling  
5968 DYP SMARAGD
SKRIVEBORD: Quick Bengalack  
5968 DYP SMARAGD
PENNEHOLDER: Sprayet i Quick Bengalack  
5921 PANTER

5961 SOLSTØV

5959 SENNEPSFRØ

5932 SKINN

5766  
GALLERI

5912 
MØRK 

FERSKEN

5502 KREM

Vi anbefaler å begynne  
med en god plan. Finn dine  

favorittfarger og lag din  
fargekake. Redesign og  

gjenbruk av gamle eiendeler 
setter en spiss på resultatet.



TreStjerner Gulvmatt

Butinox Interiør Stue & Sov Matt 
VEGG: 5733 OPAL 
BJELKER: 5962 SØLVGRAN

Quick Bengalack
BORD: 5965 LYS DIJON 
STOL: 153 SORT 

GULV: TreStjerner Gulvolje hvit  
overlakkert med TreStjerner Gulvmatt
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SCANOX A/S
8108725

OLIVENLUND
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SCANOX A/S
8154309
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5962

SCANOX A/S
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GRØNN MARMOR
5963

SCANOX A/S
8154311

VILLMARK
5964

SCANOX A/S
8154312

LYS DIJON
5965

SCANOX A/S
8154313

SANDKORN
5966

SCANOX A/S

Butinox Interiør Stue & Sov Matt  
VEGG: 5733 OPAL BJELKER: 5962 SØLVGRAN
Quick Bengalack 
BORD: 5965 LYS DIJON STOL: 153 SORT 
GULV: TreStjerner Gulvolje Hvit overlakkert med TreStjerner Gulvmatt

Det er godt å leve i grønne rom. 
Både de dempede variantene, 
og de kvikke, gylne tonene. 

a naturen inn og omgi deg med de organiske, grønne tonene, 
fargene vi mennesker gjerne søker oss til. Alt fra de lyse, duse

til de mørkegrønne nyansene er behagelige og beroligende  
å omgi seg med. Grønt er fargen vi finner igjen ute, i planter, skog 
og gress. Fargen beveger seg fra kjølige nyanser med mye blått  
i seg, til varme toner med mer gult. Her er alle nyanser aktuelle,  
og vi bruker gjerne mange av dem i ett og samme rom. ➝

Grønt fokus

T

VEGG: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5733 OPAL 
BORD: Quick Bengalack 5965 LYS DIJON

Kombiner diskrete 
vegger med dypere 
grønntoner på 
detaljene. Her med 
et konsollbord i 
klargrønne fliser. 

STOL: Quick Bengalack 153 SORT 
BORD: Quick Bengalack 5965 LYS DIJON

5733 OPAL

5962  
SØLVGRAN

5963  
GRØNN MARMOR

153 SORT

5966  
SANDKORN

5965  
LYS DIJON

170  
GULL

Med Quick Bengalack-serien kan man enkelt fornye en gammel krakk, en utdatert 
blomsterpotte eller en lysestake. Her er et slitent bord, malt med Quick Bengalack. 
Vask bordet, gjerne med TreSjerner Gulvrens. Bruk en rulle for bordplaten og en 
pensel for understellet. Resultatet er en holdbar, sterk og vaskbar overflate. 

TreStjerner Gulvolje Butinox Interiør Stue & Sov Matt 



Mal vinduskarmene i samme farge som veggen  
for harmoniske, sammenhengende overflater.  
Lekkert både rundt vinduer med listverk og på 
jevne overflater som her. 

VEGG Butinox Interiør  
Stue & Sov Matt 

GANG: 0000 FARGE
KJØKKEN: 5733 OPAL

BJELKE: 5962 SØLVGRAN
TRAPP: 153 SORT 

GULV: TreStjerner Gulvolje hvit 
med TreStjerner Gulvmatt

Har du åpen løsning; 
et allrom med både 
spisestue og kjøkken? 
Du kan med enkle grep 
få et åpent rom til å 

virke lunt. Bruk fargene til å skape 
spenning eller ro. Bjelker eller karmer 
kan få en mørkere nyanse enn resten 
av rommet, mens taket males i  
veggfargen. På den måten bindes 
rommet sammen, samtidig som vi  
skaper effektfulle, dekorative  
brytninger.

Veggene er malt i 5733 Opal,  
en lys og diskret grønntone med  
et behagelig nærvær i rommet. 
Bjelkene er malt i 5962 Sølvgran, 
en dypere nyanse som understreker 
og forsterker det grønne i rommet. 

5733 OPAL

5962  
SØLVGRAN

5963  
GRØNN MARMOR

153 SORT

5966  
SANDKORN

5965  
LYS DIJON

170  
GULL

Vi spiller på kontrastene og bruker malte  
flater mot rustikke fliser, blank messing mot  

naturmaterialer og stram kjøkkendesign  
mot kunsthåndverk og organiske former.  

Det grønne fungerer som en naturlig ramme. 

Forny det du har. Et par strøk med  
Quick Bengalack i fargen 5965 Lys Dijon gjør 

at skulpturen får være med noen sesonger til. 

SKULPTUR:  
Quick Bengalack  
5965 LYS DIJON

VEGG og VINDUSKARM:  
5733 OPAL. 

TRAPP: TreStjerner Gulvmaling Matt i farge 
153 SORT

Det sorte kjøkkenet strammer  
opp det lette uttrykket…

VEGG: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5733 OPAL  
SKULPTUR: Quick Bengalack 5965 Lys Dijon

FARGEKOMBINASJONENE: Hovedfargen på vegger og tak er 5733 Opal, en lys og diskret grønntone med et  
behagelig nærvær i rommet. Bjelkene er malt i 5962 Sølvgran, en dypere nyanse som understreker og forsterker det grønne  
i rommet. På detaljer gir mørkere 5963 Grønn Marmor, lysere 5966 Sandkorn og 5965 Lys Dijon en dempet,  
gyllen kontrast. TRAPP: TreStjerner Gulmaling Matt 153 Sort. GULV: TreStjerner Gulvolje Hvit overlakkert med TreStjerner Gulvmatt

Ønsker du å  
ta en tur inn?
Scan koden, og du 
blir guidet rundt  
i kjøkkenet og 
spisestuen.

For best mulig resultat  
bruk spesialmalingen for 
vinduskarmer Butinox Interiør 
Panel, Dør & Vindu



E

VEGG: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5961 SOLSTØV
GULV: TreStjerner Gulvolje Hvit overlakkert med TreStjerner 
Gulvmatt

GULV: Tenk også på gulvet 
når du velger veggfarge. 
Med TreStjerner Gulvolje 
og TreStjerner Gulvmaling 
kan du velge mellom et hav 
av farger som matcher ditt 
moderne hjem. Gi nytt liv til 
gamle, slitte gulv! 
Lyse gulv kler lyse  
og hvite detaljer

Butinox Interiør Stue & Sov Matt 
VEGG: 5961 SOLSTØV  
TAK: 5959 SENNEPSFRØ 
GULV:  
TreStjerner Gulvolje Hvit  
overlakkert med  
TreStjerner Gulvmatt

5961 SOLSTØV

5959 SENNEPSFRØ

5932 SKINN

5766  
GALLERI

5912 
MØRK 

FERSKEN

5502 KREM

Gult for håp      & fremtidstro  

ndelig er gult tilbake i interiøret igjen!  
Gult stimulerer og inspirerer, og varmer oss 
som solen. Et fargerikt tak som står til veggene 
gir rommet karakter, og er noe av det mest 
trendy du kan gjøre på malingsfronten. 
Du kan male taket både i lysere og mørkere 
nyanser, alt etter hva du er ute etter. 

Er det god takhøyde er det ingenting i veien for å gå  
«all in» med en mørk farge. 

FARGEKOMBINASJONENE: 5961 Solstøv på veggene gir den  
dempede, varme gultonen vi er ute etter. Taket er vågalt malt mørkere, i den sennepsgule 
nyansen 5959 Sennepsfrø. 5766 Galleri og 5912 Fersken tilfører friskhet,  
5502 Krem og 5932 Skinn duser det hele ned. 

Hvordan  
lykkes med gult? 
Bruker du hvite og brune  

nyanser til gult, roes og jordes 
uttrykket, men er du riktig  
freidig er det helt riktig å  

tilsette sterke, dristige  
rødtoner også.

Ønsker du å  
ta en tur inn?
Scan koden, og du 
blir guidet rundt  
i stuen.

Butinox Interiør Stue & Sov Matt  
VEGG: 5961 SOLSTØV  
TAK: 5959 SENNEPSFRØ 
BORDBEN: Quick Bengalack  
5961 SOLSTØV

Butinox Interiør  
Stue & Sov Matt 

TreStjerner Gulvolje  
og TreStjerner Gulvmatt

5926 Frappe S5020-Y60R5912 Mørk Fersken S2050-Y70R 5959 Sennepsfrø S3030-Y30R5958 Varm Korall S2060-Y80R 5960 Høstløv S2040-Y20R5766 Galleri S6030-Y90R 5538 Myrra S1030-Y20R5932 Skinn S7010-Y70R 5961 Solstøv S0515-Y20R8145896 FRAPPE 5926 SCANOX A/S8126792 MØRK FERSKEN 5912 SCANOX A/S 8154303 SENNEPSFRØ 5959 SCANOX A/S8154302 VARM KORALL 5958 SCANOX A/S 8154304 HØSTLØV 5960 SCANOX A/S7910380 GALLERI 5766 SCANOX A/S 7906596 MYRRA 5538 SCANOX A/S8145917 SKINN 5932 SCANOX A/S 8154305 SOLSTØV 5961 SCANOX A/S
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Nyanser av beige
iden er kommet for at vi tar i bruk beige 
på større flater igjen, og et rom kledd i 
ulike jordtoner er alltid estetisk for øyet.  
De beige tonene kan bevege seg fra  
gylne til rødlige eller grålige. Ikke vær 
redd for å kombinere ulike nyanser av 
beige i rommet. For at rommet ikke skal 

oppleves for flatt, tilsett ulike teksturer, taktile overflater 
og organiske former i interiøret. Dette gir variasjon og 
kontrast. Ved monokrom fargesetting er dette alfa og 
omega for å skape liv og stemning i rommet. 

T

VEGG:  
Butinox Interiør Stue, Gang & Sov  
5969 VINTERSAND
TAK:  
Butinox Interiør Tak  
5916 KLASSISK HVIT 
GULV:  
TreStjerner Gulvolje Hvit  
overlakkert med TreStjerner Gulvmatt

Knaggrekken i ubehandlet furu er satt inn med  
TreStjerner Gulvolje i fargen hvit for et lysere preg. 
Med det tar den også igjen fargen på gulvet. 

Nøytrale  
overganger

G

HVITT ER IKKE BARE HVITT  Visste du at øyet faktisk kan oppfatte mer enn 5000  
nyanser av hvitt? Den kan forstørre, fremheve og fange opp lyset i rommet, og ikke minst 
være lekker som detaljfarge til lyse gulv. 

Finn den rette nyansen for ditt hjem. En hvitfarge som står godt til fargerike vegger  
uansett nyanse er fargen Klassisk Hvit. Det er en avdempet hvittone, og har ingen  
bifarge. Dermed risikerer du ikke at hvitfargen oppleves gul, inntil dine nymalte blå  
vegger. Ønsker du en varmere hvittone, er Krem nyansen du bør velge.

5916 Klassisk Hvit S0500-N

5969 Vintersand Kjølig beigetone8154316 VINTERSAND 5969 SCANOX A/S

5919 Frembrudd S5000-N8145908 FREMBRUDD 5919 SCANOX A/S 5737 Koksgrå S6500-N7924618 KOKSGRÅ 5737 SCANOX A/S 5502 Krem S0502-Y7925583 KREM 5502 SCANOX A/S8141123 KLASSISK HVIT 5916 SCANOX A/S

rått har gått fra å være
hovedfargen i mange hjem 
til å bli en viktig støttefarge. 
Nå vil vi ha flere farger  
i tilværelsen noe som kan 
resultere i mange rom  
med ulike farger. Grått er  
perfekt for å binde slike 

rom sammen og skape en god helhet i hjemmet.

Grått framhever andre farger og strammer opp 
uttrykket. Men den kan også roe ned og være 
bindeleddet i et interiør med sterke kontraster, eller 
være hovedfargen og opptre sober og elegant.

Velg gråfarge med omhu, da de kan endre seg 
mellom dagslys og lampelys, eller ta farge fra 
omgivelsen.  

Mørke gråtoner oppleves gjerne sofistikerte  
og elegante, mens de lysere variantene føles  
svale og friske. 

Tips og triks!
• Romfølelsen øker ved ved å male vegger  

og lister i samme farge. 

• For et harmonisk uttrykk maler du vegger,  
tak og møbler i farger som går ton-i-ton. 

• Bruk en av basisfargene hvit, sort eller grått på 
detaljer i et fargerikt interiør – dette vil stramme 
opp inntrykket.

• Gråtoner som er helt nøytrale og er merket  
med en N i fargekoden (eks. S3000-N). Vil i 
lyse nyanser kunne oppleves som blå i noe lys.

• Gråtoner med litt gult i (Y) passer godt til 
nordisk lys og står godt til både blå og grønne 
farger

• Gråtoner med rødt i (R) kan i de lyseste tonene 
stikke mot lilla, så se på fargen i lyset i rommet 
ditt før du maler hele veggen

Butinox Interiør Tak

Butinox Interiør Stue, Gang & Sov

De trykte fargene kan avvike noe på grunn av lysforhold og glansforskjeller. For best fargegjengivelse, se våre fargelameller.

5922 Vanilla S1505-Y30R8145909 VANILLA 5922 SCANOX A/S
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lågrønn, piskende sjø her nord, eksotisk, glassklart hav i sør
og ikke minst blanke, glitrende edelsteiner i de vakreste nyanser.  
De naturlige referansene til de blågrønne tonene er mange. En 
blanding av grønt og blått, kan det bli bedre? En ellers så rolig og 
avdempet gang i grått, får et friskt pust ved å ha et tilstøtende rom i 
den vakre fargen 5968 Dyp Smaragd. Gråfargen 5783 Sveve 
i gangen fremhever rommet, og rammer inn fargene ellers i huset.B

VEGG, TAK og BJELKE:  
Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5783 SVEVE

Hyllen er malt med Quick Bengalck i fargen 
5783 SVEVE. Hodet er sprayet i med  
Quick Bengalack i fargen 5921 PANTER. 

VEGG & TAK: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 
5783 SVEVE

Forfriskende  

Blågrønt

FARGEKOMBINASJONENE: Butinox Interiør Tavlemaling i 5969 Dyp smaragd på endevegg gir dybde og ro, harmoni 
og balanse. Skråtaket og sidevegger er malt med Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5967 Lys Smaragd, for en lettere opplevelse av 
rommet. Gråtoner på detaljene strammer opp det hele. Skrivebordet er malt med Quick Bengalack Silkematt i 5969 Dyp Smaragd, 
altså i samme farge som endeveggen. Bilderammen, som var i gulnet eik, er sprayet med Quick Bengalack i fargen 5502 Krem.

5921  
PANTER

953  
RIDDERGRÅ

5783 SVEVE

5968  
DYP SMARAGD

5967  
LYS SMARAGD

153  
SORT

5502  
KREM 

PENNEHOLDER: 
Quick Bengalack 5921 PANTER

Ønsker du å  
ta en tur inn?
Scan koden, og du 
blir guidet rundt  
i arbeidsrommet.

Mal en vegg eller et felt på veggen  
i Buitnox Interiør Tavlemaling. Malingen  
kan blandes i alle regnbuens farger,  
og gir en lekker matt overflate samtidig 
som man kan skrive på den med kritt.

Butinox Interiør  
Tavlemaling



Behagelig  
 Blått

FARGEKOMBINASJONENE: På soverommet er beroligende blått den perfekte fargen, og 5759 Harmoni holder 
hva den lover. De lekre nyansene av beige, 5800 Ørken, 5660 Beige og 5922 Vanilla gjør rommet elegant og behagelig.  
Kulørsterke 5970 Dyp Safir gjør det lille ekstra, mens hvittonen 5502 Krem letter det hele. 

For å friske opp det dempede uttrykket er kulørsterk koboltblått, safirblått, kongeblått eller  
himmelblått vakkert til. I vårt fargekart går vi for 5870 Dyp Safir. 

Den dekorative korallen har fått noen 
raske spray med Quick Bengalack i fargen 
5502 Krem.

Gangen malt i 5969 VINTERSAND, danner en lekker  
innramming av det blå soverommet.

VEGG OG TAK:  
Butinox Interiør Stue & Sov Matt  

5759 HARMONI  
GULV: TreStjerner Gulvolje Hvit  

overlakkert med TreStjerner Gulvmatt 
BILDERAMME: Quick Bengalack 5502 Krem 

KRAKK: Quick Bengalack 5800 Ørken

VEGG: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5969 VINTERSAND  
GULV: TreStjerner Gulvolje Hvit overlakkert med TreStjerner  
Gulvmatt

vale blåtoner møter dus beige, før det hele krydres med 
sterk safirblå. Blått og beige, en kombinasjon vi nesten er  
programmert til å like? Her snakker vi fargeglede mot  
en dus base som jorder det hele, kjølige vegger mot lune 
tekstiler og blondt treverk. Sammen skapes en harmonisk 
ramme for et behagelig, fredfullt soverom. S

Ønsker du å  
ta en tur inn?
Scan koden, og du 
blir guidet rundt  
i soverommet.

5932  
SKINN

5759 HARMONI

5922 VANILLA

5660  
BEIGE

5502 KREM

5970  
DYP SAFIR

5800 ØRKEN

KNAGGREKKE: Quick  
Bengalack 5759 HARMONI

5922 Vanilla S1505-Y30R 5969 Vintersand Kjølig beiegtone 5660 Beige S2005-Y40R 5800 Ørken S4010-Y30R 5927 Cortado S5010-Y50R8145909 VANILLA 5922 SCANOX A/S8154316 VINTERSAND 5969 SCANOX A/S7907484 BEIGE 5660 SCANOX A/S7911845 ØRKEN 5800 SCANOX A/S8145912 CORTADO 5927 SCANOX A/S

5970 Dyp Safir S5540-R90B 5971 Sløret Safir S4050-R90B 5759 Harmoni S3010-B8154317 DYP SAFIR 5970 SCANOX A/S8154318 SLØRET SAFIR 5971 SCANOX A/S7910609 HARMONI 5759 SCANOX A/S
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Butinox har en egen INTERIØRBLOGG med ukentlige tips til hvordan du kan fornye hjemmet ditt.  
Her finner du enkle gjør det selv oppskrifter, fargetips og inspirasjon. Besøk bloggen på: 

 enkelfornyelse.no

Butinox har alltid vært kjent for god kvalitet, men er i tillegg opptatt av helse og miljø. Flere av de vanntynnede produktene oppfyller de strenge 
kravene til Svanemerket og SAAF merket. Lurer du på detaljer om malingen og produktene, se info om produktene og tekniske datablader på 
www.butinoxinteriør.no

STUE & SOV MATTSTUE, GANG & SOV

BARNEROM KJØKKEN & BAD

• Matt og flott
• Enkelt! – Sperrende  

grunning og toppstrøk  
i ett – du sparer jobb

• Gulner ikke
• Svært vaskbar
• Kan blandes  

i flere farger

NYHET!


