Kulörguide

Putsade hus

Skydda din putsade fasad

Ge huset ett vackert uttryck

Med rätt färg och rätt behandling kan en putsad fasad hålla väldigt länge. Nordsjö har ett brett
och högkvalitativt sortiment för puts och betong. Din Nordsjö-färghandlare hjälper dig att finna
rätt produkter till just ditt unika projekt.

Nordsjö putsprodukter erbjuds i ett brett utbud av olika kulörer. Med vår utvalda palett får du
hjälp att ge ditt hus ett vackert och klassiskt uttryck. Kombinera olika kulörer med varandra
för att skapa kontraster och framhäva detaljer på ditt hus. Vill du få en uppfattning om hur
slutresultatet blir? Testa vår visualizer – läs mer på nästa sida. Lycka till!

Fjällvit | 000

Cremevit | S 0502-Y

Nordsjövit | 000

Sandbank | S 2502-Y

Cement | S 3000-N

Lavablock | S 5000-N

Imma | S 1002-Y

Dager | S 1502-Y

Marmorsand | S 1005-Y20R

Ökenvind | S 1505-Y70R

Vintervit | S 1000-N

Frostnatt | S 1002-G50Y

Gråberg | S 3502-Y

Sandbacke | S 2005-Y30R

Soldis | S 1515-Y20R

Rosengång | S 2010-Y60R

Diorit | S 1502-B

Gryningsgrå | S 1505-G80Y

Fjällvit

Gråsand

Soldis

Tegelsten

Gråberg

Frostnatt

Lavasten | S 5502-Y

Sandås | S 3010-Y30R

Guldglans | S 2020-Y30R

Kopparbrun | S 4030-Y60R

Duvgrå | S 3005-R80B

Vårsådd | S 2010-G50Y

Grund | S 7502-Y

Gråsand | S 4005-Y20R

Guldåder | S 3030-Y30R

Tegelsten | S 4040-Y80R

Havsluft | S 3010-R80B

Skogskant | S 3005-G50Y

Nordsjö Puts

Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma.

Nordsjö Puts

Visualizer

Färgsätt ditt hem
utan att måla

Du har väl inte missat vår app ”Nordsjö Visualizer”.
Byt kulör på ditt vardagsrum eller husfasad genom att
bara peka på skärmen. När du hittat rätt får du reda
på vilken färg som matchar ditt val. Appen innehåller
även instruktionsfilmer
och kontaktuppgifter
till närmaste butik.

För en hållbar framtid

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Tel. 040-35 50 00 | Fax. 040-35 52 23
info@nordsjo.se
Du kan ladda ner tekniska produktdatablad på

www.nordsjo.se

7 391306 185410

SAP NR: 6141216

Nordsjö är en del av Akzo Nobel och som en av världens största färgtillverkare kan vi
göra mycket för att skapa en hållbar framtid. Vi kallar det Planet Possible. Det handlar
om att skapa hållbara affärer där våra produkter och lösningar inte slösar med världens
resurser. Det handlar också om att vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare
som ständigt arbetar för att hitta fler innovativa lösningar och förnybart material.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.akzonobel.com

