
Kulör: Rhea, Triton, Callisto, Tellus



Nordsjö Färg.

Nordsjö har funnits i mer än 100 år. 
Under åren har mängder med svenska 
hus målats med vår färg. Fina gamla 
trähus i skärgården, nya radhus, 
moderna villor, skolor och arbetsplatser. 
Kökssoffor, fönster, väggar och golv. 
Fondväggar och inredningsdetaljer.

Under mer än 100 år har generationer 
av duktiga yrkesmålare valt att arbeta 
med Nordsjö färg. Och för varje år, 
varje målat hus, varje penseldrag har 
vi lärt oss allt mer om färg och kulörer. 
Något av allt detta kan du läsa om i 
den här broschyren. Ytterligare mycket 
mer hittar du på www.nordsjo.se. Eller 
bara genom att stanna och prata en 
stund med din Nordsjö-handlare. 

Välkommen!
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Nordsjö Inova Metallic
Kulörkarta.

Glänsande idéer för väggar och möbler.



Låt dina väggar gnistra och blänka i guld-  
eller silverkänsla. Ge dina möbler ett  
glittrande glänsande skimmer i rosa eller  
silver. Och färgsätt skåp, hyllor, snickerier 
och andra inredningsdetaljer i glimrande  
koppar eller skinande aqua.

Den vackert glansiga metallicytan med sin 
unika lyster förändras med dagsljusets olika 
skiftningar eller beroende på hur du ljus-
sätter rummet. Låter du till exempel en lampa 
lysa rakt in mot ytan, så reflekteras ljuset 
ut i rummet  igen, fast nu i en fascinerande 
 metallyster. Och målar du inte bara släta ytor, 
utan också objekt, så framstår deras former 
tydligare  och mer intressanta. Dessutom kan 
du genom val av målningsteknik förändra 
upplevelsen av ytan. Så om du vill skapa 
intressanta randiga mönster arbetar du med 
pensel. En levande yta får du genom att måla 
oregelbundet med roller. 

I den här kulörkartan får du inspiration 
kring metallic färgernas unika effekter och en 
 presentation av alla härliga kulörer du kan 
välja bland. 

Nordsjö Inova Metallic
Inspirerande elegant metallic- 
färg för invändig dekorations-
målning av t.ex. dörrar, möbler 
och partiellt väggar och tak.
 Applicera färgen med pensel 
eller korthårig roller. Snickerier 
grundas med Nordsjö Häft-
grund V. Väggar grundas med 
helmatt grundfärg. 

Kulör: Mars

Kulör: Nordsjö -xxxxxxx

Upptäck metallic-
färgernas unika effekter!
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