
Farveguide 
    Facade



Nordsjö FacadeNordsjö Facade

Beskyt din facade
Med den rette maling og behandling kan en pudset facade holde meget længe.  
Nordsjö har et bredt sortiment i høj kvalitet til puds og beton. Din Nordsjö forhandler  
hjælper dig til at finde det rette produkt til netop dit projekt. 

Giv huset et smukt udtryk
Nordsjö facadeprodukter tilbydes i et bredt udbud af farver. Med vores udvalgte palette får du hjælp  
til at give dit hus et smukt og klassisk udtryk. Kombinér forskellige farver for at skabe kontraster og 
fremhæve detaljer på dit hus. Vil du have et indtryk af hvordan slutresultatet bliver? Test vores Visualizer 
– læs mere på næste side. God fornøjelse! 

Af trykketekniske årsager kan farveafvigelser forekomme.

Perle | 000

Østers | S 1002-Y

Mineral | S 3502-Y

Sten | S 5502-Y

Klippe | S 7502-Y

Aske | S 2502-Y

Ørkensand | S 1505-Y70R

Ørkensten | S 2010-Y60R

Kobber | S 4030-Y60R

Tegl | S 4040-Y80R

Bomuld | S 0502-Y

Skygge | S 1502-Y

Marmor | S 2005-Y30R

Muskat | S 3010-Y30R

Ler | S 4005-Y20R

Cement | S 3000-N

Hvidgrå | S 1000-N

Kølig | S 1502-B

Dis | S 3005-R80B

Polarhav | S 3010-R80B

Nordsjöhvid | 000

Kalksten | S 1005-Y20R

Morgenlys | S 1515-Y20R

Varmokker | S 2020-Y30R

Støvokker | S 3030-Y30R

Lava | S 5000-N

Botanik | S 1002-G50Y

Mergel | S 1505-G80Y

Støvgrøn | S 2010-G50Y

Camouflage | S 3005-G50Y

Perle Ler Morgenlys Tegl Mineral Botanik



Akzo Nobel Deco A/S
Tlf. 32 69 80 00 
info@nordsjo.dk

Du kan downloade tekniske datablade på 

www.nordsjo.dk
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Du må ikke gå glip af vores app "Nordsjö Visualizer". 
Skift imellem farver i din stue eller på facaden, blot 
ved et tryk på skærmen. Når du har fundet den rigtige 
farve, modtager du forslag til farver der matcher dit 
valg. App'en indeholder også instruktionsfilm og 
kontakt oplysninger til 
nærmeste forhandler.

For en bæredygtig fremtid
Nordsjö er en del af Akzo Nobel og som en af verdens største malingproducenter kan vi 
gøre meget for at skabe en holdbar fremtid. Vi kalder det Planet Possible. Det handler  
om at skabe holdbare løsninger så vores produkter og løsninger ikke sløser med 
klodens ressourcer. Det handler også om at vi skal have kompetente og engagerede 
medarbejdere som løbende arbejder for at finde innovatine løsninger og genanvendelige 
materialer. Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed på www.akzonobel.com

Visualizer  
Farve på væggene 
uden at male
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