
B2B MARKEDET
Treff beslutningstakere innen produsenter,  
beskrivende, utførende og selgende ledd.
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B
oken presenterer det beste som er 

gjort innen norsk interiørarkitektur 

det siste året og gjenspeiler et bredt 

fagfelt. En rask gjennomgang viser 

en bredde i uttrykk, material- og 

fargebruk som rokker kraftig ved den stereotype 

oppfatningen av at norsk interiørarkitektur er 

ensbetydende med helhetlig hvitt, gjerne kalt lyst 

og nordisk. 
Det er Norske interiørarkitekters og møbelde-

signeres landsforening (NIL) som utgir boken. 

Og årets utgave ble lansert i forbindelse med 

markeringen av organisasjonens 70-årsdag i slut-

ten av mai. Da ble det behørig feiret at en gruppe 

initiativrike entusiaster i de glade maidagene 1945 

etablerte det som i dag er interesseorganisasjonen 

for norske interiørarkitekter og møbeldesignere 

på masternivå. 

60 PROSJEKTER

I år kom 60 prosjekter gjennom fagjuryens nåløye 

og fikk plass i boken.  Kampen om å komme ned 

har blitt tøffere for hvert år.  – I de siste årene har 

prosjekter som kommer inn til vurdering økt både 

i antall og kvalitet, og innleverings- og utvalgs-

prosessen ligner mer og mer på en konkurranse, 

sier daglig leder i NIL Mona Lise Lien, som er pro-

sjektleder for boken og svært fornøyd med årets 

resultat. De som blir antatt skal ikke bare vise til 

et bra prosjekt, de må også presentere det på en 

god måte med beskrivelse av prosessen fra ide til 

ferdig resultat, dokumentert med begrunnelser, 

tegninger og bilder.

SPEILER TIDEN VI LEVER I

Prosjektene spenner over et bredt spekter; med 

kontor og arbeidsplasser, undervisningsbygg, 

hotell, serveringsteder og private bygg som de 

største kategoriene. Men vi finner også helsebygg, 

kjøpesentre og kirkebygg som tegner tydelige 

bilder av tiden vi lever i. Juryen har plukket ut 

fire signalprosjekter som de mener utmerker seg 

spesielt: utemøblene Bloc (som pryder forsiden 

av boken), Grinilund kirke i Bærum, Høgskolen i Obligatorisk: Årboken 

fra NIL bør være obliga-

torisk lesing for alle som 

har interesse for norsk 

interiørarkitektur.

Tekst: Bjørg Owren

Årboken Interiør & Møbler har siden slutten av 1980- 

tallet vært norske interiørarkitekters ansikt utad, og årets 

utgave speiler en profesjon godt i takt med tiden.

NYTTIG
n Boken finnes i enkelte 

Narvesenkiosker, eller kan 

bestilles på www.nil.no.

n NIL har ca. 575 med-

lemmer. I boken er det 

medlemsoversikt med 

telefon og e-postadresser 

nyttig organisert både alfa-

betisk og geografisk.

 Kongens gate 1, Oslo. Et av Oslos eldste bygg med spor tilbake til 1625 er rustet opp til moderne kontorlokaler med interiør som gjen-

speiler vår tid. Husets egenkarakter og sjel er beholdt. I enkelte rom er det gamle panelet bevart som synlig spor etter ulike tiders virksomhet. 

Gamle gulv er også bevart, med et nytt strøk maling. Veggene er ellers malt hvite eller grå. Materialer: heltre, hud, messing og ulltekstiler. 

Interiørarkitektfirma: Asplan Viak Oslo. 

 Foto: Are Carlsen

NIL
70
ÅR MED NY ÅRBOK

Bergen og kontorlokaler i Kongens gate 1 i Oslo.

Hensynet til brukerne står sentralt i prosjekte-

ne, og i årets bok er det, interessant nok, for første 

gang gitt stemme til brukerne. Og her bekreftes 

det at form og farge har betydning langt utover det 

visuelle. Ansatte og besøkende ved besøkssente-

ret Maggies Aberdeen, et av signalprosjektene i 

fjorårets bok, «godkjenner» form og materialvalg 

etter at anlegget har vært i drift en stund. En besø-

kende forteller om at man opplever en behagelig 

ro umiddelbart når man kommer inn. – Formen på 

bygningen og alt det vakre treverket gjør at man 

ikke merker at det er en betongbygning man har 

kommet inn i, er kommentaren til materialvalg. 

Også i år presenteres helseprosjekt som bærer 

bud om at begrepet «institusjonspreg» på sikt kan 

redefineres.

FRA PRIVAT TIL OFFENTLIG

Sitatet over sier mye om interiørarkitektens utfor-

dringer i dag og om et fag som har utviklet seg mye 

siden NIL ble startet for 70 år siden. Før fant man 

Grinilund kirke i Bærum: Menigheten ønsket en kirke av vår tid, med innredning 

som skulle appellere til det moderne mennesket. Materialer: linoleum, tegl, hvitoljet 

ask, hvitlakkert stål og messing. Lyse delikate farger i nordisk stil. Nyfelt og Strand 

Interiørarkitektur. 
 Foto: Anne Bråtveit

«Norsk  
interiør-

arkitektur er 

alt annet enn 

sort hvitt»
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Grått, sort og hvitt er dagens dominerende farger

DE KULØRTE FASADENE

FORSVINNER
Den gang huset ble bygget, rådet egne trender for utforming av arkitektur  
og fargepalett. Sjansen er at fargene fra da, er et godt valg også i dag. 

Tekst: Chera Westman/ifi.no
Kilder: www.varsomt.org, Riksantikvaren, Bygg & Bevar, m. fl. 

MÅLGRUPPE:
Ledelse og ansatte innen:

FARGEHANDEL
BYGGEVARE      

INTERIØRFORRETNINGER,
ENGROS
AGENT

HUSØKONOMER
MALER – OG BYGG- 
TAPETSERMESTERE  

OG BESLEKTEDE HÅNDVERK 
ARKITEKTER

INTERIØR ARKITEKTER     
LEVERANDØRER 
PRODUSENTER

FORMATER: 20.000
LESERE

OPPLAG:

5.000

4
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FRASLITTTIL

VÆRBITT
i strandkanten

En skipslast lekenhet, en god dose naturinspirasjon  
og lune farger ga 1980-tallshotellet en ny identitet.  
Interiøret er blitt et spennende samtaleemne og trekk- 
plaster for både barnefamilier og konferansegjester.  

Tekst: Chera Westman/ifi.no 

Quality Hotell & Resort 
i Langesund pusses opp 
for 55 millioner kroner. 
Foajé, bar og restaurant 
er innredet med kera-
miske fliser fra Höganäs 
og tepper fra Egetepper 
på gulvet.
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TEKST: BJØRG OWREN/ IFI.NO  FOTO: EINAR ASLAKSEN, KRISTIAN OWREN, BJØRG OWREN, EHRENBORG, BOHUS, BORGE, FANTASI 

INTERIØR, GREEN APPLE, INTAG, NORDSJÖ, POLYFLOR, STOREYS, TARKETT, FARGERIKE, RBI, TAPETHUSET

Det tar tid fra vi ser konturene av nye trender til tendensen når majoriteten. Fargenes vei tilbake 

til interiørene har gått langsomt, men da IFIs trendpanel diskuterte utviklingen av interiørfargene 

mot 2016 tidligere i høst, var det bred enighet om at vi står på terskelen til en stor fargebevegelse. 

I 2016 vil normalen være farger, helt i tråd med internasjonale trender. Men vi nordmenn er noe 

mindre urbane og litt mer romantiske og landlige enn våre naboer, derfor må fargepalettene 

tilpasses norske forhold.


IFIs trendpanel, består av rundt 20 erfarne innkjøpere, markedsana-

lytikere og «trendsnokere» fra bransjen. Gruppen tar tempen på 

trendbildet for å spotte de kommersielt interessante tendensene. 

Vær obs på at fargeprøvene endrer seg noe i trykken.
P

å de neste sidene presenterer vi farger plukket ut av 

IFIs trendpanel for sesongene 2015-2016 delt inn 

i fire: natur, urban, etnisk og noir. Fargene er ingen 

eksakt anbefaling, men en indikasjon på i hvilken 

retning fargene vil bevege seg.  

FARGETREND

2015-2016
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PRODUKTAKTUELT

Tapetsert botanikk
Tapetkolleksjonen Botanic Garden fra Flügger 
inneholder en rekke botaniske mønstre, og er et 
fint supplement til trenden med å skjele til naturen. 
Fargene er nøye utvalgt i en støvete fargeskala, og 
tapetene er produsert med utgangspunkt i gamle 
teknikker, som limtrykk og akvarellmaling.  
 (flugger.no)

TREGULV UTEN TRE
Tretegningene og overflatestrukturen er virkelig naturtro i gulvet Virtuo 
Laminat fra Gerflor. Så er det da også inspirert av naturen vi omgir oss med 
i Skandinavia. Gulvet er meget slitesterkt, og moderne design og farger 
bidrar til å skape en rolig og behagelig atmosfære i et rom.  (gerflor.no)

Noe særlig enklere blir det ikke å tilføre farger og forandre uttrykket i et 
rom. Veggplatene i Colour Collection fra Fibo-Trespo er av høyglans kva-
litet og leveres i alle regnbuens farger, hele 28 stykker. Platene fås i et utall 
varianter av fresemønster, så kombinasjonsmulighetene er mange – på bad, 
vaskerom, entré, kjøkken eller kanskje i garderoben?  (fibo-trespo.no)

SLIPP FARGENE INN I HUSET

Med nye Liberon Hardvoks-olje får man alle de gode egenskapene til olje 
og voks i én og samme boks. Produktet gjør treverket motstandsdyktig 
mot vann, flekker og skitt, og har mange bruksområder, som gulv, møbler 
og, fordi det er godkjent for kontakt med matvarer, kjøkkenbenker. 
Hardvoks-olje fra Alanor er enkel å påføre og fås både som fargeløs og 
pigmentert – i hvit, sort og ymse gråtoner. (alanor.no)

Olje og voks i samme boks
Heller føre var enn etter snar – og kanskje altfor 
sent! Antiparasitt er et effektivt impregnerings-
middel for utsatt treverk. Middelet er laget for be-
kjempelse av soppforekomster, og forhindrer sopp 
og parasitter i å ødelegge trevirke, for eksempel 
i hus. Antiparasitt fra Kemetyl finnes i to farger: 
fargeløs og grønn.  (kemetyl.no)

UNNGÅ AT TREVERKET ØDELEGGES

Tapetkolleksjonen Cozz er, ifølge produsenten 
Juvita, beregnet på eldre ungdom eller yngre 
voksne, og appellerer samtidig til tenåringer som 
ønsker seg et noe mer voksent preg på veggene. Fi-
bertapetene fra Inspirasjon Interiør består av en 
miks av retroaktige design, og fargepaletten favner 
sort, hvitt, pastell og noen mer saftige farger.  
 (inspirasjon.as)

RETRO PÅ RULL

Sterkt inspirert av det 
franske uttrykket «joie de 

vivre», som en hyllest til 
livet, har Decor  

Maison utviklet tapetkol-
leksjonen Maison Amelie 
– fransk romantikk møter 
svensk, blomstermønstret 

tapettradisjon. Ifølge 
Fantasi Interiør er tape-

tene for dem som ønsker 
å innrede med hjertet, og 

noen av designene har fått 
et noe mer urbant uttrykk.  
 (fantasi.no)

Fransk romantikk 
med urban touch

På lik linje med annet presisjonsarbeid man 
foretar seg med behanskete hender, er det 

alfa og omega at hansken sitter godt og 
riktig på hånden når man maler. Jordans  
nye, lateksfrie malehansker har et 

særdeles tynt nitrillbelegg for ekstra god 
fingerfølsomhet, noe som er praktisk når 

man trenger et godt grep. Den beskytten-
de hansken er av pustende materiale, og 
kommer i tre størrelser: small, medium og 
large.  ( jordan.no)

SOM HÅND I HANSKE

Sveriges eldste tapetfa-
brikk, BoråsTapeter, fyller 

110 år og feirer med en 
historisk jubileumskollek-
sjon – Jubileum. Her er de 
mest populære designene 

fra 1905 og frem til i dag 
samlet mellom to permer, 

blant annet 1950-tallets 
farger og optimisme, 

1960-tallets nasjonalro-
mantikk og frem til dagens 

grafiske og digitale snitt. 
Designer Ulrica Hurtig 

står bak kolleksjonen fra 
Borge. (borge.no)

TAPETJUBILEUM

Nå har det kommet et nytt tilskudd til Tarketts 
populære iQ Granit-serie – ftalatfrie, høykvali-
tets homogene gulvbelegg for hardt trafikkerte 
arealer. Den nye kolleksjonen finnes i 62 farger; 
iQ Granit-mønsteret med 50 farger, mens den nye 
designen iQ Granit Micro kommer i 12 farger. Seri-
en tilbyr fargekoordinerte løsninger med lydab-
sorberende og sklihemmende samt antistatiske 
egenskaper.  (prosjekt.tarkett.no)

Høy iQ-faktor
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FRA SLITT TIL
VÆRBITT 

50
ÅR MED TEPPER

– PÅ VEI UT ELLER INN?– LANGT FRA  
NØYTRALE I FARGEN

KULØRTE FASADER TREGULV

TAKEOFF FOR
TEPPESAMARBEID

WOCA SATSER

I NORGE

FORBRUKERMÅLING: 
8 av 10 skal male ute i sommer

I PROSJEKTER
MER TAPET
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 EN FARGERIK
 VELKOMST

7. mai 20152014

KJEDE-
2014STATISTIKKEN

HOTELL
DESIGNERDUO LAGER

DESIGNBUTIKK FIKK

FARGESPRAKENDE 

DESIGNGULV

12
SIDER

BUTIKK

FARGERIKE INNTAR OSLO
BECKERS-MALING BLIR MER TILGJENGELIG
VAKRE HJEMS KJEDESAMLING
COOP OBS! BYGG ÅPNET I BÆRUM

BYGNINGSVERN ER
GOD BUTIKK
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MESSE SPESIAL 2015:  
Paris Frankfurt 

Stockholm Hannov
er Munchen

+ Leverandørmesser: NID Update  Lovenskiold Arena

Interiør for gode samtaler på TVTekstil og farger viktig i «Hver gang vi møtes»

OVERFLATEBEHANDLING:Feil forventninger fører til konflikt
+

UV-HERDET GULVLAKK OGSÅ FOR RENOVERING
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++ Bransjeoptimisme, trass i 
makroøkonomiske utfordringer
Naturlig high-tech med kork
Eventbygg i sjøbodstil – uten rorbuinteriør
ROT-fradrag viktig for rekrutteringen 

Bransjeoptimisme, trass i 
makroøkonomiske utfordringer
Naturlig high-tech med kork
Eventbygg i sjøbodstil – uten rorbuinteriør
ROT-fradrag viktig for rekrutteringen 

TRENDER 2015:TRENDER 2015:
NORDISK NOIR  ETNISK MIKS  URBAN  NATURNORDISK NOIR  ETNISK MIKS  URBAN  NATUR

ÅRETS FARGE ÅRETS FARGE 
= ORANSJE

PROGNOSESENTERET: PROGNOSESENTERET: 
GULVET ER VIKTIG FOR OSSGULVET ER VIKTIG FOR OSS

JORDAN FAGRÅDJORDAN FAGRÅD
Unik testing av verktøyUnik testing av verktøy= ORANSJE– fagbladet for alle som jobber med farger og interiør

Halvside bredde:
216 x 143 mm

Kvartside bredde:
216 x 65 mm

Helside:
216 x 286 mm

Dobbeltside: 424 x 286 mm
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UTGIVESESDATO

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4

12.02.2016

Uke 8

28.04.2016

Uke 19

19.08.2016

Uke 36

03.11. 2016

Uke 46

FRISTER:
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OLJEDIREKTORATET

Prosjekt: Administrasjonsbygg Oljedirektoratet

Sted: Stavanger
Byggherre: Entra Eiendom
Ferdigstilt: 2011
Areal: 16.700 kvm (total bygningsmasse 37.000 kvm)

Antall arbeidsplasser: dette bygget 220 (totalt 600)

Kontraktssum: 187 millioner kroner (eks. mva.)

Arkitekt: Link Arkitektur v/Erik Tesen

Totalentreprenør: Skanska
Leverandør gulv: Erik W. Andersen AS

– Armstrong Linoleum DLW Colorette (20.000 kvm)

– Interface Teppefliser (møterom og kantine)

Gulventreprenør: T. Lund AS

I hele bygget er det gjennomgående benyttet varierende farger 

som symboliserer de ulike geologiske periodene som vår klode har 

gjennomgått. Det er også lagt vekt på å skape en mer spennende 

gulvflate ved å bryte opp det mørke linoleumsgulvet med et friskt 

gult sidefelt langs den ene veggen.

Hos OD finner vi også veggdekorasjoner med betydelig nytte-

verdi. Her en illustrasjon av jordas geologiske historie. Når alle de 

geologiske periodene skal illustreres i noenlunde riktige forhold til 

hverandre, kreves en plansje – og en korridor – på hele 70 meter.

Begrepet «direktorat» kan nok fremstå som litt grått og kje-

delig for mange, men interiørarkitektene har visst å friske opp 

arbeidsdagen til de ansatte i OD.
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B2B MARKEDET
IFI Prosjekter lages for å vise variasjoner og muligheter  

ved rehabilitering og nybygg.
Magasinet inneholder presentasjon av nylige  

gjennomførte prosjekter.

MÅLGRUPPE:
Beslutningstakere innen:

UTGIVESESDATO

Butikker og kjøpesentre Helse og 
undervisningsbygg

Kontorbygg Hoteller

ARKITEKTER
INTERIØRARKITEKTER

ENTREPRENØRER
EIERE OG DRIFTERE AV  

EIENDOMSSELSKAP

HER TREFFER DU DE 
STØRSTE KJØPERNE OG 

BYGGERNE AV BYGG I 
NORGE!

FORMATER: 25.000
LESERE

OPPLAG:

7.000

4
UTGAVER PR. ÅR

eks

nr. 1 2015 kontorbygg

IFI.NO:
PROSJEKTER

«Dette magasinet gir 
mange gode ideer og 

inspirasjon i form av bilder 
og presentasjon av ulike 

firmaer og er et flott 
oppslagsverk i prosjekter-

ingsarbeidet.»  
– Prosjektleder Trøgstad kommune.

Dobbeltside: 564 x 216

Helside: 286 x 216

Halvside bredde:
286 x  106

Kvartside
143 x 106

Halvside 
høyde:

143 x 216 
mm

Kvartside: 143 x 52
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ITALIENSK
Det er ikke bare nordmenn som interesserer seg for 

oljevirksomheten i Nordsjøen. 

INNSLAG PÅ NORD-JÆREN

IFI.NO:PROSJEKT34

Prosjekt: Eni Norge AS
Byggherre: Seabrokers Group AS

Sted: Sandnes/Forus
Areal: 13.200 kvm
Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter

Hovedentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Gulv: Erik W. Andersen AS/Interface – Scandinavian Collection (teppefliser)

Nora – Noraplan Uni (gummi)
Gulventreprenør: Vikeså Golv AS

ENI NORGE AS

Fra foajeen 
fører et gedi-
gent trappean-
legg opp til de 
øverste etasjene 
i Eni-bygget. 
Trappetrinnene 
er kledd med 
lyddempende 
gummibelegg 
med høy gang-
komfort.

Sett nedenfra får 
man assosiasjo-
ner til katedralsk 
arkitektur med 
en storslagen 
romfølelse. 

Eni Norge har vært på norsk sokkel i Nordsjøen siden tidlig 

1960-tall og kan i år feire femti års virksomhet her i landet. 

Eni Norge er datterselskap av det italienske oljeselskapet 

Eni S.p.A. som er engasjert i leting, produksjon, transport, 

raffinering og markedsføring av olje og gass.

Hovedkontoret finner vi, ikke overraskende, på Forus i Stavanger.

Det er omkring 3000 oljerelaterte selskaper som har slått seg ned her 

på Forus – på grensen mellom Stavanger og Sandnes. Blant disse finner 

vi også selskaper som Statoil, Aibel, GDF Suez og Subsea 7. Sammen 

representerer selskapene på Forus omkring 20 prosent av verdiskapnin-

gen her i landet. Til sammen omsetter de for mer enn 1.000 milliarder 

kroner.
Kontoret er stilrent og gjennomtenkt både utvendig og innvendig og 

utgjør omkring 13.000 kvadratmeter, fordelt på fem etasjer over bakken, 

pluss en kjelleretasje. Interiørmessig er det lagt vekt på en rekke ve-

sentlige ergonomiske og trivselsmessige faktorer, som samlet gjør Eni's 

hovedkontor til en trivelig arbeidsplass.

I auditoriet 
er vegger og 

tak kledd med 
spesialkonstruert 

akustisk utfor-
ming.

I vestibylen finner 
vi også «Kjøkken- 
hagen» – en  
installasjon av 
vertikalt voksen-
de planter med 
et innebygget, 
avansert  
vanningssystem.

Kantinen fremstår 
som den reneste 
restauranten og 

har store vinduer 
på tre av sidene for 

maksimal tilgang 
til dagslys.
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IFI.NO:
PROSJEKTER

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4

12.02.2016

Uke 8

28.04.2016

Uke 19

19.08.2016

Uke 36

03.11. 2016

Uke 46

TEMA:

FRISTER:
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Da paret med tre små barn overtok 

hans barndomshjem, vånings-

huset på gården, kom det en ny 

generasjon med andre ønsker 

og behov inn i huset. Den eldste 

delen av bygningen er fra 1818, med siste påbyg-

ging i 1996. 
– Huset var i god teknisk stand, så vi slapp unna 

med kosmetisk oppussing, forteller paret. Vi har 

tenkt helhet fra starten, lyttet til huset som best 

vi har kunnet og satte selv sammen en fargepalett 

med tradisjonelle farger, fortsetter de. 

De fleste rommene i huset har fått tapet, noe 

som bidrar til å skape atmosfære sammen med 

tømmer, panel og slette vegger – med uteluk-

kende heldig resultat. 
Gulvene ble slipt, og det var ønskelig å be-

holde den lyse løden. Løsningen ble en hvitpig-

mentert beis som viser trestrukturen, påført 

flere lag lakk for å stå imot slitasje. Treverket 

fremstår som nytt og er godt avstemt med de 

øvrige fargene i huset.  
Huseierne har lagt en stor jobb bak seg, og på 

spørsmål om det har gått smertefritt, svarer de 

dette: – Vi har flyttet og gjennomført flere opp-

pussingsprosjekter sammen, noe vi har trukket 

veksler på i denne prosessen. Nå har vi vært enige 

hele veien og er veldig fornøyde, avslutter de.  

Resultatet er slående – fordums tid er nydelig 

og lekkert forent med 2015. 

«Vi har trukket veksler på tidligere 

erfaringer i prosessen»

PÅ BESØK
INSPIRASJON

STASELIG PEISESTUE
Mørke vegger i en varm farge, 5302-Y32R, danner sofistikerte ram-

mer om den staselige peisen, stilmøblene og den tilårskomne kisten 

– her lever gammelt og nytt i beste forening. Ikke minst gjør gulvet 

seg virkelig gjeldende her, med den lysnede overflaten og trestruktu-

ren som skinner igjennom. Åpne, doble dører fører ut til kontoret og 

gir økt romfølelse.

 MELLOM  
 ROMMENE Sofa, 
lamper og puter tar opp 
farger som er gjennomgå-
ende i huset.

 VAKKERT TABLÅ
Kakkelovnen står i stram 
og staselig giv akt, i den 
blå stuen – S 3010-R80B. 
Kobberkjelen er en spen-
nende kontrast til ovnen, 
sistnevnte er for øvrig ny.
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UTENDØRSTIPS
ROM FOR ROM

Vi håper på mange solfylte vårdager med gode temperaturer 

som lokker til utendørs aktiviteter med familie og venner. 

Men selv de gråeste vårdagene kan fylles med nyttige ute- 

aktiviteter! Som å vaske fasaden, for eksempel. 

HOLDER LENGRE
Vinterens skitt og støv skjemmer husets utseende og tærer på maling og 

beis. Milde vintre, mer regn og korte tørkeperioder fører til en økt og mer 

variert flora av overflatesopp og begroing på trefasader. Det har også blitt 

mer forurensning i luften enn tidligere. Forurensningene gir i sin tur gode 

vekstbetingelser for svertesopp og alger som kan trenge gjennom maling-

filmen og føre til at trevirket råtner. 

Med en årlig rengjøring av fasaden oppfriskes også husets farger, og det 

vil kunne gå lengre tid før huset må males om. Malingen holder lenge hvis 

du årlig vasker huset ditt rent for sopp, alger, sot og skitt. 

VIKTIG TIMING
Finn gjerne en dag hvor det regner litt eller er kjølig og overskyet for 

denne jobben. Det gjør at vaskemiddelet kan være lenger på veggen før det 

skures over med vaskekosten, og veggen blir ren og pen uten at en trenger 

å bruke unødig med krefter.

Gå våren i møte med et

RENT HUS
For den som vasker huset årlig, vil det kunne gå lengre 

tid mellom hver gang fasaden trenger maling. Velg en 

dag med småregn eller gråvær til utvendig vask, og gjør 

da huset rent for sopp, alger, sot og skitt.

Tekst: Chera Westman/ifi.no  Foto: Kristian Owren/ifi.no

1. Bland vaskemiddelet med vann og påfør 

med en lavtrykksprøyte eller pumpekanne. 

Start nederst og arbeid deg oppover. Da har 

du kontroll på hvor godt vaskemidlet dekker. 

2. Vent litt, og skrubb deretter veggen 

med en vaskekost. Skyll så med rikelig med 

vann fra hageslangen. Nå starter du øverst 

og arbeider deg nedover. Vaskekosten er 

tilpasset bredden på en vanlig vaskebøtte, 

og den kan enkelt festes på et forlengerskaft 

slik at det er lett å komme til også i høyden. 

3. Påfør sopp- og algefjerner etter at 

huset er vasket. Sopp- og algefjerneren skal 

ikke skylles vekk. 

FASADEVASK PÅ 1-2-3!

1 
 Kom i gang tidlig – bli fort 

ferdig. Du kan vaske huset 

straks utetemperaturen er  
+5 ºC eller varmere  
døgnet gjennom.

2 
Unngå å vaske i direkte sollys, 

da såperester som tørker inn i 

ytterkledningen kan føre til at 
veggen blir skjoldete. 

3 
Overflatesoppen vokser villig 

vekk på norske husvegger, 

og fortsetter å vokse under 
malingen hvis du ikke 
vasker den vekk før 

du maler. 

4 
Se etter tegn på behov for 

vedlikehold: flassing, slitasje, 
nedmatting, sprekker  

nederst på bordene, alger, 
svertesopp og ujevn 

falming.

FIRE GODE VASKETIPS
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LYST OG DEMPET –  
EN TRYGG FAVN

S 0500-N

S 3500-N

S 2010-G10Y

S 5010-G10Y

S 2010-R90B

S 6020-R90B

S 2010-Y60R

S 5010-R10B

S 2070-Y50R

S 8000-N

Duse, litt gråaktige pasteller som ser litt 

falmete og slitte ut, er lette å leve med. Blide 

og optimistiske i sitt vesen. Kanskje liker vi 

stemningen de skaper fordi de gir assosia-

sjoner til noe som har vart en stund, noe som 

er eldet og slitt på en vakker måte? Gamle 

minner som vekkes til live og skaper tilhørig-

het til noe som har vært? Eller kanskje det er 

naturen, tåken som letter og skaper forvent-

ninger om en gryende dag? Det gir liv og ro 

på samme tid. Hovedfargene er gråaktige 

pasteller i rosa, grønt og blått. De er enkle å 

kombinere med nøytrale gråtoner og egner 

seg i mange stilarter fra det det litt stramme 

og formelle designpregede til det lune og 

koselige, eller til en personlig miks av nytt og 

gammelt eller rustikt og landlig. 

Aktuelle stikkord: Trestruktur. Marmor. Kobber.  

Gråaktige pasteller i rosa, grønt og blått kombinert 

med nøytrale gråtoner. Lin. Bomull. Ull. Naturmotiv. 

Matte flater. Mye grønt.

Informasjon om de enkelte bildene/produktene finner du på 

http://www.ifi.no/fargetrend-2015-2016-natur
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FARGER TRENDER INSPIRASJON TIPS OG IDEER TIL OPPUSSING OG NYBYGG

DIN KANAL INN MOT  
FORBRUKERMARKEDET!

MÅLGRUPPE:
Beslutningstakere innen:

PRIVATPERSONER I  
KJØPMODUS, SOM HAR  

BESTEMT SEG FOR  
Å PUSSE OPP.

300.000

750

OPPLAG:

DISTRIBUSJON: 
VIA

INTERIØR- OG FARGEHANDLERE 
SAMT STORE BYGGEVAREHUS.

GJØR DIN BOLIG BEDRE MESSER 
– RUNDT OMKRING I NORGE!
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FARGER TRENDER INSPIRASJON TIPS OG IDEER TIL OPPUSSING OG NYBYGG

OG MODERNE 
i våningshuset på gården

KLASSISK
50

GODE TIPS  
til behandling og 

vedlikehold
 utendørs

SIDER

TRENDER10
Klikk deg et
NYTT GULV

SLIK FÅR DU HOTELLSTIL 
MULIGHETER PÅ ET LITE BAD 

SEMENTFLISER OG KERAMISKE FLISER+

DRØM  
SØTERE  
med riktige farger

STUE MED ELEGANT STILMIKS
BARNE- OG UNGDOMSROM

FORMATER:

Halvside bredde:
216 x 143 mm

Kvartside bredde:
216 x 65 mm

Helside:
216 x 286 mm

Dobbeltside: 424 x 286 mm
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