
Tilbudene varer fra 23. april til 2. mai. Forbehold om trykkfeil. 
Tilbudene gjelder kun for private husholdninger.

Kjøp nå! 
Spar 300 kroner!

898
Nyhet!
10 ltr 
Drygolin Pluss 
Oljedekkbeis

20%
rabatt
på måltilpasset 
solskjerming fra 
Luxaflex

 298
Dagskupp lørdag 25. april

2,7 ltr
Baron 
Terrassebeis

Fargerike 
feirer våren med 
knalltilbud!



Luxaflex Facette® er gardinen for deg som vil kunne regulere innsyn og lysinnslipp samtidig som du vil gi 
rommet eleganse og personlig stil. Vil du heve hele gardinen, gjør du det som med en rullegardin. 
Kolleksjonen finnes i mange spennende farger.

Luxaflex Duette® finnes i hundrevis av forskjellige vev 
som gjør det mulig å kombinere strukturer, farger og 
plissébredder. Velg mellom transparente,halv-
transparente og mørkleggende vev. Den innebygde 
isoleringseffekten hjelper til å holde varmen ute om 
sommeren og inne på vinteren. Passer fint også i 
tak- og trekantvindu.

Luxaflex Twist™ Rullegardin er en stilren gardin som passer ethvert vindu. 
Gardinen består av to vev som går forbi hverandre med annenhver transparent 
og ikke-transparent vevsegment. Resultatet blir et vakkert og varierende 
lysinnslipp som du selv regulerer.

Luxaflex Plisségardin er mulighetenes gardin som du kan plassere både i 
skråvindu, takvindu og trekantvindu. Med top down/bottom up kan du dra ned på 
tradisjonelt vis, eller dra ned fra toppen om du ønsker å skjerme for nysgjerrige 
blikk uten å stenge alt lys ute.

Hurra! Nå får du 
20% rabatt på all 
måltilpasset 
solskjerming fra 
Luxaflex! 

Det som henger i vinduet er en viktig del av interiøret  
ditt. I tillegg har innvendig solskjerming praktiske 
egenskaper som å skjerme for sol og innsyn.     

Kom og ta en prat med oss, så viser vi deg mange 
spennende muligheter innenfor vindusdekorering!  
Vi har solskjerming i mange fasonger og farger.  
Vi tar mål av dine vinduer slik at du får solskjerming som 
passer perfekt!

OBS: Enkelte Fargerikebutikker fører ikke solskjerming.

Luxaflex Persienne En fleksibel og effektfull  
måte å skjerme for sollys med et bredt utvalg av  
alle regnbuens farger, modeller og lamellbredder. 
Du velger om de loddrette snorene skal matche  
persiennen, eller skape en spennende kontrast. 
Du kan også få mer enn én farge i en og samme  
persienne. 

Luxaflex Rullegardin
Med vår rullegardinskolleksjon kan du velge om gardinen skal stenge ute alt lys 
eller bare skjerme. Vi har 300 ulike vev, og hjelper deg til å finne uttrykket og 
funksjonaliteten som passer ditt hjem. Sett ditt personlige preg ved valg av 
underlist, trekknopp eller sidetrekk.

Luxaflex Liftgardin kommer i en mengde forskjellige farger og du kan velge 
blant mønstrete, stripete og ensfargede stoffer. Stoffene kan være tette, 
transparente, eller mørkleggende. Med modellen top down/bottom up, kan du 
senke liftgardinen fra toppen og ned, men også trekke opp fra bunnen.

20%
rabatt 
 

20%
rabatt 
 

20%
rabatt 
 

20%
rabatt 
 

20%
rabatt 
 

20%
rabatt 
 

 20%
rabatt
på måltilpasset
solskjerming 
fra Luxaflex
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2,7 ltr Baron Terrassebeis
Vannbasert terrassebeis 
som sikrer en vannbestandig 
beskyttelse og gir en meget 
pen beiseffekt selv på 
tidligere behandlede flater.298

Før kr 498
2,7 ltr 
Baron Terrassebeis

Gjør et kupp lørdag 25. april!

Best trebeskyttelse!
2,7 ltr Baron Extra Terrassebeis 
kun kr 498,-
Ekstremt penetrerende terrassebeis 
med kinesisk treolje. Fremhever treets 
naturlige utseende og sikrer en 
vannbestandig beskyttelse.

2,7 ltr Baron Terrasseolje
kun kr 178,-
Treolje som trenger dypt ned i 
treverket og gir god beskyttelse.

5 ltr Baron Terrasserens 
kun kr 248,-
Kraftig rensemiddel til bruk før ny 
behandling av terrassen.

Lavtrykksprøyte (105030) 
kun kr 148,-
For husvask med løsefrie vaskemidler. 
Med justerbar dyse.

Lag en 
personlig 
uteplass!
Så snart solen begynner å varme, tar vi i bruk uteplassen 
som en integrert del av huset. 

Trenden viser at vi er blitt flinkere til å ta med oss vår 
personlige stil utendørs. Grensen mellom ute og inne 
viskes ut når interiøret utvides til uteområdet. 

Denne terrassen har en nøytral og diskret fargepalett, 
med Antikkhvit FR6100 på veggene og Elvebredd 
FR4005 på gulvet. 

Palettene utgjør et godt og holdbart utgangspunkt for 
spennende og kreative fargekombinasjoner i detaljene. 
Her er den duse blåfargen brukt som bakgrunn for andre, 
friskere farger. Grønt gir sammen med kontrastfargen 
korall et lekent og uformelt uttrykk.

Hent gjerne fargeinspirasjon fra sydligere strøk, og skap en 
fredelig atmosfære som innbyr til avslapning og rekreasjon.

Bruk skinn, puter, kurver og lykter for å skape en personlig 
stil. Ikke vær redd for å mikse og kombinere ulike farger og 
mønstre for å få et spennende og trendy uttrykk. 

Sammensetningen av stramme møbler og myke tekstiler 
er også med på å viske ut skillet mellom inne og ute.
 
Vi håper du får en fargerik vår!

Huskeliste:
· Terrasserens
· Lavtrykksprøyte
· Hansker
· Vernebriller
· Terrasseskrubb
· Fuktmåler
· Forlengerskaft
· Terrassesett
· Beispensel

Pensel til treolje som holder 
godt på terrassebeis/olje så 
det ikke renner av og havner i 
blomsterbedet. Brukes som 
fordriver ved bruk av 
terrassesett.

Arbeidshanske med høye 
mansjetter som beskytter 
underarmene. Tåler lut, syre, 
olje og løsemidler og kan 
brukes til det meste. 

Jordan Terrassesett er rull 
med lås som gjør det raskere 
å påføre terrassebeis. Lås 
rullen for å fordrive overskudd 
av terrassebeis. Kobles lett på 
et forlengerskaft.

Terrasseskrubb til fjerning av 
treolje og skitt. Liten nok til at 
den kan dyppes i en 
vaskebøtte. Passer til Jordans 
Treskaft Universal.

5Følg oss på fargerike.no,  facebook.com/fargerike, Instagram @fargerike_norge og åretsfarge.no4



10 ltr Drygolin Oljemaling 
Værbestandig oljemaling for utvendig treverk. 
Lett å påføre. Oljemalingen har en fyldig 
konsistens. 

Nyhet! Drygolin Pluss Oljedekkbeis
En ny moderne oljedekkbeis. Meget værbestandig 
beskyttelse. Holder fargen lenge og har høy glans. 
Spesielt effektiv mot svertesopp og alger. Malingen 
har meget gode påføringsegenskaper som gjør at 
den er lett å male med, spruter og drypper lite. 
Gode heftegenskaper. Moderne vannavvisende 
teknologi.

10 ltr Drygolin Ultimat 
Ekstremt værbestandig beskyttelse. Høy glans og UV-
block gjør at huset beholder det nymalte utseende 
lengst mulig. Spesielt effektiv mot svertesopp og alger. 
Suverene påføringsegenskaper. Fremtidens oljemaling 
som tørker raskt - 2 strøk på en dag! God utflyt sikrer 
et jevnt og pent resultat. Gode heftegenskaper. Ny, 
meget vannavvisende teknologi.

598
10 ltr 
Drygolin 
Oljemaling

1498
10 ltr 
Drygolin 
Ultimat

10 ltr Optimal kr 1398,-
Dekkende utendørs trebeskyttelse med meget god 
fargestabilitet og lange vedlikeholdsintervaller. 
Produktet inneholder filmkonserverende midler som 
motvirker vekst av svertesopp på treoverflaten. 
Kombinasjonen av høykvalitets bindemidler og høyt 
pigmentinnhold som beskytter treverket mot sollysets 
nedbrytning, gir en meget god værbestandighet.

898
Før 1198
10 ltr 
Drygolin Pluss
Oljedekkbeis

Nyttige verktøy - Raskeste vei til et perfekt sluttresultat! 

Stålbørste på forlengerskaft forenkler 
børstingen. Du øker rekkevidden din, og 
blir ferdig dobbelt så raskt!

Skrape med hammerhode og 
uttrekker. En god arbeidskamerat som 
kan festes på forlengerskaft som gjør 
at du blir raskere ferdig.

Vaskekosten er den beste måten å 
vaske huset på. Og husk at regnvær er 
perfekt vær for husvask!

Rulle gjør at du jobber raskt, og den 
legger igjen mer maling enn en 
pensel. Svært effektivt på liggende 
kledning og brede bord (14 cm).

Ultimate 120mm penselen beskytter 
huset ditt godt fordi den legger igjen 
jevn og riktig mengde maling/beis. 
God pensel = raskere ferdig.

Oval pensel har høyt malingsopptak 
for færre dypp og raskere jobb. 
Ergonomisk skaft gjør at du sparer 
krefter.

Her er det du trenger 
for å gjøre jobben 
enklere for deg selv:

· Skrape & stålbørste

· Lavtrykksprøyte

· Husvask/Kraftvask

· Vaskekost

· Forlengerskaft

· Maskeringstape

· Rullebøtte

· Utendørsruller

· Pensler

Quick Universallakk 
Med denne klassikeren kan du fornye nesten hva du 
vil – i all verdens farger! 

Og overflaten? Den blir flott, blank og slitesterk. 
Dette er lakken for alle tenkelige gjenstander i 
hardplast, tre og metall.

Forny hva du vil  
i all verdens farger!

Rist & 
spray!

Home Wood 46x76 kr 348,- Flagstone 46x76 kr 348,- 

Carpe Diem 50x80 kr 298,-Ugle 50x80 kr 298,-  

Bergo Plattan XL 
- Finnes i flere farger!
Kun kr 178,- pr m2
Lettlagt vedlikeholdsfritt gulv til 
terrassen, garasjen, kjellerboden osv. 

Balkong- og terrassegress  Meadow
- Finnes i flere farger!
Fra kr 98,- pr m2
Jippi, nå kan du få enda friskere farger på terrassen! Terrassegresset kan 
ligge ute hele året og kommer iflere farger. Dette er et syntetisk kunstgress 
med knotter på baksiden for god drenering. 2 og/eller 4 meters bredde.

128
Sjekk prisen! 
Per stk
Sitteunderlag
30x40 

398
Knalltilbud! 
Per stk
Saueskinn
60x90

Nyhet!  
Kjøp nå og spar 

300 kroner!

7Følg oss på fargerike.no,  facebook.com/fargerike, Instagram @fargerike_norge og åretsfarge.no6



Best
holdbarhet & beskyttelse

1498
10 ltr
Baron Ultra

10 ltr Baron Solid 
Kombinasjon av dekkbeis 
og maling. Høy dekkevne 
og god utflyt.

God

Bedre
til værhardt klima

10 ltr Baron Tregrunn 
kun kr 998,-
Hvitpigmentert 
oljegrunning for god 
vedheft. Forlenger 
malingsfilmens levetid.

10 ltr Baron Oljebeis 
kun kr 898,-
Transparent 
alkydoljebeis med høyt 
tørrstoffinnhold. 

5 ltr Baron Murgrunn
kun kr 598,-
Vannbasert grunning til 
sementbaserte og 
pussede underlag.

10 ltr Baron Murmaling
kun kr 1098,-
Helmatt diffusjonsåpen 
spesialmaling til 
mineralske overflater.

1 ltr Baron Husvask 
kun kr 98,-
Vannbasert
rengjøringsmiddel for
vask av tre- og murhus.

2,7 ltr Baron Dør&Vindu 
kun kr 648,-
Spesialutviklet 
akrylmaling med kort 
tørketid for vinduer og 
dører.

598
Før kr 748
10 ltr 
Baron Solid

Quick Bengalack Rett på rust 
Rask og enkel rustbeskyttelse, grunning og 
toppstrøk i ett produkt - to strøk er nok! Kan 
blandes til ønsket farge. Enkel å påføre, gir en blank 
og slitesterk overflate og motvirker rustdannelse.

10 ltr Baron Ultra - Vår mest solgte maling!
Hybridmaling som forener det beste fra to verdener. Oljen trekker inn i treverket 
og beskytter mot fukt og oppsprekking, mens akrylmolekylene beskytter mot 
solens UV-stråler og gir ekstremt lange vedlikeholdsintervaller. Baron Ultra er 
meget effektiv mot svertesopp og alger. Den kremfløteaktige konsistensen gjør 
den meget lett å stryke ut. 

10 ltr Baron Storm 
Optimal kombinasjon av dekkbeis og maling spesielt utviklet for maksimal farge- og 
glansstabilitet i harde klimatiske værforhold. Beskytter mot fuktopptak og gir en 
pen og smussavvisende overflate. 

Male huset i år? 
Fargerike 
har bransjens 
mest fornøyde 
kunder!
Kilde: Norsk 
Kundebarometer ved 
Handelshøyskolen BI.

1198
10 ltr
Baron Storm

20%
rabatt
Bengalack 
Rett på rust

9Følg oss på fargerike.no,  facebook.com/fargerike, Instagram @fargerike_norge og åretsfarge.no8



Fargerike er størst 
og best på tapet
Nå har vi fått inn Trellis tapet i 

Årets Farge 2015!
Fargen Vitamin C FR1404 fra fargekartet 
Årets Farge 2015 er brukt i det grafiske 
mønsteret på tapeten Trellis. Orange er en 
farge du blir glad av, den minner oss om pop-
art og lek! Vi elsker det orange teppet som 
sender tankene til filmer fra 60-tallet der 
gjestene danser barbent på fest. Sterke farger 
på møblene gir rommet et ungdommelig preg, 
og blåfargen Santorini FR2520 passer perfekt 
til trendy colour blocking. Rette kanter skaper 
en kontrast til den myke puffen og gir en 
moderne følelse.

398
Pr rull
Norsk Trellis 
fra Storeys

Falsterbo - ny kolleksjon våren 2015
Hvorfor ikke leke seg med gode klassiske blomstermønster. Satt 
sammen med moderne møbler og fargeglade innslag blir det slett 
ikke stivt og kjedelig, men personlig og delikat. I Falsterboserien 
har vi plukket ut deilige mønster i myke gode fargekombinasjoner.

Lær mer om å 
legge tapet i vårt 

nye magasin Farge!

I butikk nå!

30%
Rabatt 
Pr rull 
fra Falsterbo

30%
Rabatt 
Pr rull 
fra Falsterbo

FARGEINSPIRASJON FRA FARGERIKE NR 2 2015   SOLSIKKE FR1575   POMPEII FR2500   LUCCA FR2501  PAPRIKA FR2502  

FLAMINGO FR 2513   MÅNELYS FR2514   HAVDYP FR 2515   VITAMIN C FR1404   LOLLIPOP FR1403   STERK KORALL FR1121

Kr 78,-
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Tapetsletteren hjelper deg å få et 
perfekt resultat.

Få et smidigere tapet ved å la det ligge 
sammen i 3-4 minutter med limet på.

Tapetkniv med nytt skarpt blad sikrer 
et godt resultat.

Skru av strømmen og fjern deksler på 
elektriske kontakter og brytere. 
Monteres tilbake når man er ferdig.

Tapet med deilige mønster!

11Følg oss på fargerike.no,  facebook.com/fargerike, Instagram @fargerike_norge og åretsfarge.no10



Forseglingsvæske kun kr 88,-
Ønsker du ekstra beskyttelse mot fukt påføres en 
forseglingsvæske i skjøtene. Spesielt fornuftig å 
bruke på kjøkken og gang. En tube = 10m2

Avstandsklosser kun kr 68,-
Klossene brukes for å gi avstand fra vegg til gulvet. 
Når gulvet er ferdiglagt fjernes avstandsklossene i 
forkant av listing.

Underlag fra kr 248,- per rull
Underlag kan fungere som fuktsperre og har 
lyddempende egenskaper. I butikk gir vi deg 
veilledning til hvilket underlag du trenger til ditt 
prosjekt.

Lister fra kr 128,- 
Nytt gulv fortjener nye lister. Vi tilbyr lister i 
standard hvit, eller lik design som gulvet. I tillegg 
har vi trappeneser, overgang- og nivålister.

398
Per m2
Tango Cotton White
Tarkett

Mountain
Pine

Hvit
Eik

Mountain
Pine Sepia

Capital
Oak

Eik
Champagne

Capital 
Oak Nature

Eik
Everest 
Bronze

498
Per m2
SAGA Exclusive 
Platinum eik

Nydelig 
parkett!

Tango Cotton White
Et moderne hvitlasert tregulv. Gulvet er 13 mm i 
tykkelse og har et sliteskjikt på 2,5 mm som 
muliggjør 2-3 omslipninger. Tango er behandlet 
med Proteco lakk, noe som gjør at du får en av 
markedets mest slitesterke overflate samtidig 
som man bevarer den ekte trefølelsen.

SAGA Exclusive Platinum
Et fantastisk parkettgulv for deg som 
vi ha noe spesielt! 220 cm lengde, innfarget med 
en lys gråtone og en lett børstet overflate 
behandlet med hele 9 strøk mattlakk. Tåler 
gulvvarme. Barliclick leggesystem gjør det lett å 
legge. 2200x14x180 mm.

Ekte, eksklusivt 
og lekkert!

2,7 ltr Baronesse Basic
Vanntynnet akrylforsterket 
maling som kan brukes til 
både vegg og tak innendørs. 
Glans 07. Kan blandes i 
mange lyse fargenyanser. 

Kjøp nå! Halv pris på veggmaling!

149
Før kr 298
2,7 ltr
Baronesse Basic
Veggmaling

Dekkfolie av statisk folie som smyger 
seg til underlaget er en rask og enkel 
måte å beskytte møbler og interiør.

Midisett sikrer fin overgang mellom 
list og større områder, og gjør at du 
kommer til på flere steder enn med 
den store rullen.

Skråpensel gir deg best presisjon, og 
gjør det lett som en lek å male lister,  
kanter og detaljer. 

Forlengerskaft gjør at du blir ferdig 
MYE raskere! Du får også avstand til 
veggen og dermed bedre overblikk, 
som gir et penere sluttresultat.

Malerfug er malerens beste venn! En 
stripe akryl tetter små sprekker og gir 
et penere sluttresultat! Det går fort, 
og er overmalbart etter 10 minutter!

Precision Indoor tape er enkel å sette 
opp og har skarpe kanter slik at 
maling ikke kommer under tapen og 
legger igjen stygge merker. 

Huske-
liste:
• Slipepapir
• Malerakryl
• Maskeringstape
• Engangshansker
• Dekkfolie
• Filtduk til gulvet
• Forlengerskaft
• Maleruller
• Minisett
• Skråpensel

Fanget i tidsklemma? 
Vi har tipsene som gjør det raskere og enklere å få nye farger inn i hjemmet. 

Huske-
liste:
· Slipepapir
· Malerakryl
· Maskeringstape
· Engangshansker
· Dekkfolie
· Filtduk til gulvet
· Forlengerskaft
· Maleruller
· Minisett
· Skråpensel

13Følg oss på fargerike.no,  facebook.com/fargerike, Instagram @fargerike_norge og åretsfarge.no12



Texline Vinylbelegg
Texline består av mange flotte mønstre og design tilpasset ønsker og trender. 
I dette rommet ser du Cuba Light. Vinylbelegg gir deg unike muligheter til å 
skape ditt eget særegne miljø i ditt hjem. Texline reflekterer varme i tillegg til 
at det er isolerende. Dette gjør at du sparer energi på oppvarming i rommet. 
Trinnlyd dempes betraktelig, og at det også tåler vann gjør vinylbelegg til et 
perfekt gulv på barnerommet. Det passer også godt på kjøkkenet og i 
gangen. Mulighetene er uendelige.Texline leveres i breddene 2, 3 og 4 meter, 
samt i den lengde du ønsker. Tilbud gjelder alle design i Texlineserien.

Vi er størst  
på vinyl!
Komfortabelt 
og praktisk!

Tribeca
Rustikk

Palazzio 
Light 
Grey

Chene
Medium

Farm 
Pecan

Palazzio 
Dark Grey

Dune 
Taupe

Cuba
Light248

Per m2
Texline Vinylbelegg
Gerflor

Borneo vegg-til-vegg teppe fra Danfloor
Gulvteppe av ull gir en ekstrem komfort. Det passer best i sove- 
og barnerom, men fungerer fint også i stuen. Teppet regulerer 
luftfuktigheten gjennom naturfibre og bidrar til et sunt 
inneklima. Teppet er lydisolerende og slitesterkt. Fås i flere 
farger og størrelser. Tilbud gjelder alle design i Borneoserien.

Vårtilbud! 
Varmt og behagelig

348
Knalltilbud!
Per m2
Borneo 
vegg-til-vegg teppe

Hva er laminat?
Laminatgulv er laget på en kjerne av HDF trevirke malt opp for 
deretter å bli presset og limt sammen til en trefiberplate. Denne 
metoden gir gulvbordene ekstrem styrke og stabilitet.  Deretter 
presses en dekorfilm og en melaminfilm på toppen av HDF-
kjernen. Disse to i sammen gir gulvet sitt utseende og slitestyrke. 
Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er 
Mammut et perfekt valg. Fantastiske overflater med høy motstand 
mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskapelig 
karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv.

Mammut laminat
Mammut er et 12 mm tykt laminatgulv i 
tidsriktige design og overflater. Dekorene 
er elegante med en herskapelig karakter 
og et utseende som gir følelsen av 
naturlig tregulv. G5 Express 
clicksystemet gjør gulvet enkelt å legge 
og er designet for å motstå stor 
belastning. Tilbud gjelder alle design i 
Mammutserien.

278
Før kr 348
Per m2
Mammut laminat
RBI

298
Per m2
Danfloor Marquesa 
Tweed

Bestselger!
Slitesterkt og 
lekkert!

Mountain
Pine

Eik 
Everest 
Grey

Capital 
Eik Light

Eik
Everest 
Silver

Tower Eik Mountain 
Pine Natur

Hvit
Eik

Mountain
Pine Sepia

Capital
Oak

Eik
Champagne

Capital 
Eik 
Nature

Eik
Everest 
Bronze

Danfloor Marquesa Tweed.
Et vegg-til-vegg teppe med meget stor 
slitestyrke og 10 års garanti mot flekker 
og falming. Teppet er permanent 
antistatisk, og kommer i 6 ulike farger i 
breddene 4 og 5 meter. 

15Følg oss på fargerike.no,  facebook.com/fargerike, Instagram @fargerike_norge og åretsfarge.no14



 

Akershus  
Fargerike Asker, Asker 66781001
Fargerike Kolbotn, Sofiemyr 66808020
Fargerike Sletvold, Jessheim 63970609
Fargerike Ås, Ås 64940650
 
Aust Agder 
Fargerike Arendal, Arendal 37022050
Fargerike Christensen, Arendal 37006010
Fargerike Evje, Evje 37930873
Fargerike Grimstad, Grimstad 37252800
Fargerike Lillesand, Lillesand 37270650
  
Buskerud 
Fargerike Brakerøya, Menybygget ved CC 32824061 
Fargerike Colibri, Drammen 32234900
Fargerike Eiker, Hokksund 32754515
Fargerike Hemsedal, Hemsedal 40060002
Fargerike Kjell Rygg, Geilo 32096080
Fargerike Kongsberg, Kongsberg 32731109
Fargerike Lothe, Drammen 32234780
 
Finnmark
Fargerike Alta, Alta 78449240
Fargerike KLH Farge, Vadsø 78953434 

Hedmark 
Fargerike Elverum, Elverum 62413320
Fargerike Flisa, Flisa 62951337
Fargerike Kongsvinger, Kongsvinger 62814200
Fargerike Sandermoen, Kirkenær 62941080
Fargerike Skarnes, Skarnes 62962505
 
Hordaland 
Fargerike Bømlo, Bremnes 53420415
Fargerike Carlsen i Dræggen, Bergen 55322600
Fargerike Hjelle, Eikelandsosen 56581525
Fargerike Husnes, Husnes 53471728
Fargerike Knarvik, Isdalstø 56343080
Fargerike Malerboden, Stord 53402170

Fargerike Norheimsund, Norheimsund 56551733
Fargerike Os, Os 56300380
Fargerike Torkelsen, Odda 53642480
Fargerike Tvilde, Voss 56523100
Fargerike Åsane, Ulset 55181015
 
Møre og Romsdal 
Fargerike Breivika, Ålesund 70149993
Fargerike Fylling, Valderøy 70182031
Fargerike Hareid, Hareid 70092690
Fargerike Herøy, Fosnavåg 70089625
Fargerike Malertorget, Ålesund 70146353
Fargerike Reknes, Molde 71243450
Fargerike Sivertsen, Vestnes 71180150
Fargerike Syvde, Syvde 70020800
Fargerike Ørsta, Ørsta 92034622

Nord -Trøndelag
Fargerike Enes & Olsen, Steinkjer  74075110 
Fargerike Enes & Olsen, Verdal  74075110
Fargerike Husby Fagsenter, Namsos  74270701
Fargerike Kolvereid, Kolvereid  47664217  
Fargerike Stjørdal, Stjørdal  90081545
 
Nordland 
Fargerike Bjerkvik, Bjerkvik 76952770
Fargerike Fargesenteret Brønnøysund 75020377
Fargerike Fauske Drogeri & Fargehandel 75646910
Fargerike Lofoten, Leknes 76080604
Fargerike Malerstua Bodø, Bodø 75500540
Fargerike Melbu, Melbu 76157999
Fargerike Ofoten Malerservice, Narvik 76947298
Fargerike Sortland, Sortland 76111980

Oppland
Fargerike Dokka Farge og Miljø, Dokka 61111599
Fargerike Fagernes, Fagernes 61360611
Fargerike Gjøvik, Gjøvik 61135790
Fargerike Karlsen, Østre Gausdal 61226800
Fargerike Ragnvald Moe, Lillehammer 61251520 

Fargerike Vinstra, Vinstra 61290708

Oslo  
Fargerike Alnabru, Oslo 90418175

Rogaland
Fargerike Aksdal Senter, Aksdal 52779161
Fargerike Andersen&Harestad, Tau 90020401
Fargerike Bygg/Miljø, Kleppe 51421944
Fargerike Halvorsen, Varhaug 51436100
Fargerike Hjertenes, Jørpeland 51747204
Fargerike Nærbø, Nærbø 51433311
Fargerike Næss, Stavanger 51843570
Fargerike Raglamyr, Haugesund 52704747
Fargerike Rosland, Bryne 51426015
Fargerike Sauda, Sauda 52782248
Fargerike Skadberg Hansen, Egersund 51490394
Fargerike Uniton, Kopervik 52851492
 
Sogn og Fjordane 
Fargerike Førde, Førde 57829950
Fargerike Florø, Florø 57740366
Fargerike Måløy, Måløy 57855300
Fargerike Sandane, Sandane 57869195 
Fargerike Sogndal, Sogndal 57671277 
Fargerike Sunde, Nordfjordeid 57860377
Fargerike Øvrebø, Gaupne,  57681055
 
Sør-Trøndelag 
Fargerike Bjugn, Bjugn 72528850
Fargerike Reinaas, Heimdal 72846210
Fargerike Østerlie, Trondheim 73807878

Telemark 
Fargerike Bø, Bø i Telemark 35951350
Fargerike Christoffersen, Skien 41534701
Fargerike Christoffersen, avd. Porsgrunn 97504400
Fargerike Hegland, Notodden 35027100
Fargerike Lunde, Lunde 35947250
Fargerike Thorud, Rjukan 35091147

Troms 
Fargerike Finnsnes, Finnsnes 77840188
Fargerike Harstad, Harstad 77040090 
Fargerike Interiør, Harstad 97719650 
Fargerike Tromsø, Tromsø 77686615

Vest Agder 
Fargerike Corona Søgne, Søgne 97638000
Fargerike Corona Sørlandsparken,Kr.sand 97638000
Fargerike Corona Vågsbygd, Kr.sand S 97638000
Fargerike Kvinesdal, Kvinesdal 38350280 
Fargerike Malerbua, Farsund 38390263
Fargerike Mandal, Mandal 38271050 
Fargerike Sirnes, Flekkefjord 38321014
Fargerike Teppekroa, Lyngdal 38345577
Fargerike Vennesla, Vennesla 38155720
Fargerike Vikeland, Vennesla 38159111
 
Vestfold 
Fargerike Andebu, Andebu 33443322
Fargerike Bjørvik, Sandefjord 33421730
Fargerike C.Kristoffersen, Horten 33083100
Fargerike Gjert, Holmestrand 33052226
Fargerike H.Bygg, Holmestrand 33099271
Fargerike Larvik, Øya, Larvik 33139440
Fargerike Meyer, Tønsberg 33311312
Fargerike Åsgårdstrand, Åsgårdstrand 33081890

Østfold 
Fargerike Borg, Sarpsborg 69101440
Fargerike Bretun, Moss 69251108
Fargerike Egil Pedersen, Sarpsborg 69148360
Fargerike Fargehuset, Halden 69184711
Fargerike Jeløy, Moss 69279420
Fargerike Kjøstelsen, Fredrikstad 69367450
Fargerike Malern, Mysen 69846960

Norges største fargehandel har blitt enda større! 
19. mars åpnet vi en splitter ny butikk på Alnabru i Oslo, 

så nå er vi hele 120 butikker over hele landet! 

2,7 ltr Baron Terrassebeis
Vannbasert terrassebeis som sikrer en 
vannbestandig beskyttelse og gir en 
meget pen beiseffekt selv på tidligere 
behandlede flater.

298
Før kr 498
2,7 ltr 
Baron Terrassebeis

Gjør et kupp på Baron Terrassebeis 
lørdag 25. april!


