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FAGBLADET FOR ALLE SOM  
JOBBER MED FARGER OG INTERIØR
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TRENDVARSEL:  
FISKEBEIN ER TILBAKE

DETTE ER BRA  
OG DÅRLIG FLIS 

GULVSPESIAL
33 sider

IS
SN

 0
33

3-
06

13

MERSALG MED UNIK
FARGETESTER

20 ÅR MED 
KVALITETSRØR

Nå  
kommer 

dusty  
farger

SAMMEN FOR ØKT 
TAPETSALG
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Annonse

26 og 27 OKTOBER 2018

MAL PROFF MESSE 2018
Du er herved invitert til bransjens råeste møteplass.  

HOLD AV DATOEN

GARDERMOEN 26/27 OKT 2018

Konferansier Alex Rosén Artist Krista Siegfrieds

Påmelding på www.malproff.no

Annonse

Kjetil Brandmo,  
Daglig leder i Happy Homes Norge

Tlf.: 915 15 104
E-post: kjetil.brandmo@happy-homes.no

«Vi tror på sterke, lokale fargehandlere, og en 
forretningsmodell med butikk og håndverk.»

BLI EN  
DEL AV
OSS!
NORDENS STØRSTE  
FARGEHANDELSKJEDE

BESTEMMELSESRETT
I Happy Homes eier alle medlemmene en aksje, og er 
dermed eiere av kjeden. Enten du er liten eller stor, så er 
alle likestilt og har like stor bestemmelsesrett. Her er det 
trivsel og plass til alle.

MARKEDSFØRING
Vi har stor tro på at det er viktig å være digitalt  
synlig i dag. Synlig med inspirasjon og kunnskap der 
våre kunder er. Happy Homes skal inspirere sine for- 
brukere til å oppsøke våre butikker og handverkere når 
de skal skape vakre hjem.

LOKAL FLEKSIBILITET
Den lokale butikken er viktig. I Happy Homes støtter vi 
lokal konkurransekraft. Vi tilbyr lokal-tilpasset markeds-
føring, der butikken selv kan bestemme pris og produkt.

En aksj
e til hve

r butikk
,

–perfekt 
balanse 

i alle le
dd!

NYSGJERRIG?

  -ta kontak
t!

REFERANSER FRA SØR TIL NORD  
- LITEN ELLER STOR?  
Ta gjerne kontakt med en av våre butikker for å høre 
hvordan det er å være eier og medlem i Happy Homes. 
happy-homes.no/butikker

Annonse
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4  
FARGEMAGASINETINNHOLD No

ÅR
G

. 402018
TEMA: GULV

GULV: DERFOR KOSTER KVALITETSFLISER
Forskjellene mellom god og dårlig kvali-
tet på fliser er store. 

TEKNISK PLUKK: 
INKLUDERENDE GULVDESIGN
Taktil merking, luminanskontrast, skli-
hemming, kontrastmarkering. 

GULV: GULVBIBEL GJØR OSS PROFFERE
På gulvfakta.no får du produsentnøytrale 
svar på gulvmaterialers egenskaper og 
bruksområder. 

GULV: SLIK RENGJØRES LAMINATGULV 
Anbefalingen fra Pergo er klar: «Aldri 
bruk grønnsåpe eller natursåpe!»

GULV: DLW ÅPNER DØRER FOR GERFLOR  
I mai var det klart at Gerflor tar over 
linoleumvirksomheten fra DLW. 

GULV: BRENNER FOR BIOFILISK DESIGN
Laila Nygaard og Interface elsker 
naturen. Det gjør også fremtidens 
konsumenter. 

GULV: AUDAR DØRUM TROR PÅ TRE
Audar Dørum solgte livsverket RBI Gulv 
til Malorama, og ble med på flyttelasset.

GULV: GÅR MOT NYE HØYDER
Ferdige trappetrinn i gummi er et av signal-
produktene til Nora Systems.

6

8

12

18

24

26

30

38

40

42

28

58

62

60

64

LEDER: VI VIL HA LITT MONSEN I ALLE HUS
Nå har vi gjenoppdaget at det er trivelig å 
bo med farger. 

HENDT & HØRT: NYHETER FRA BRANSJEN 
I KORTFORMAT

FARGESETTING: INN MED DUSTY FARGER
Maria Horgen og Jorunn Tharaldsen har 
laget bok for å få oss ut av gråsonen. 

HØSTENS TENDENSER:  
VARMT, VARIERT OG PERSONLIG
Fargemagasinets spådommer slår til. 

FARGESETTING: GJØR VALGET ENKLERE
Malingprodusenten Butinox har lansert 
et forenklet nytt fargekart. 

FARGESETTING: UNIK FARGEPRØVE  
SKAL SELGE MER MALING
Nytt fra Nordsjö er maling i prøveboks 
med innebygget påføringsverktøy. 

METTE L’ORANGE: EKTE FARGEGLEDE
Byen som har fått kallenavnet «Maler-
skrinet», har fått sin egen fargeveileder. 

GULV: FISKEBEIN ER TILBAKE
Gulv lagt i fiskebeinsmønster er i ferd 
med å gjøre en solid comeback. 

AKTUELLE PROSJEKTER:  

GODT OG STILLE PÅ GUMMIGULV
LPO Arkitekter er glade for mindre støy, 
godt underlag og enkelt vedlikehold.

PROGNOSESENTERET:  
HVA SLAGS GULV VIL VI HA HVOR?
230 000 husstander har enten byttet 
eller pusset opp gulv i boligen i fjor. 

FOLK I FARTA: LENE HØISETH,  
MARKEDSSJEF HOS HAPPY HOMES
For at Lene Høiseth skal være lykkelig, må 
hun snakke om farger, tapet og oppussing. 

BEDRIFTSPROFILEN:  

RØRKJØP – RØRBRANSJENS ELITELAG
Rørkjøp har ambisjoner om å være Nor-
ges beste rørleggerkjede.  

PRODUKTER: NY KJØKKENBENK PÅ 1-2-3
Jordan og Osmo pusset opp kjøkkenben-
ken med produkter enhver fargehandel 
kan tilby. 

SAMARBEID SKAL LØFTE  
TAPETBRANSJEN
Med brennende engasjement, bedre 
kommunikasjon og opplæring i butikk skal 
bransjen snu en flerårig negativ trend.

NYTT FRA IFI

KOMMENTAR: av Morten Aarhus, daglig 
leder i Forbo Flooring AS.

NYTT OM NAVN

PRODUKTAKTUELT 

70

74

76

44

46

54

66

78

79
80

Annonse

P R O F E S S I O N A L  F I N I S HP R O F E S S I O N A L  F I N I S H

Are you in the 
Mood for…
·  halvblank  luksus 

til  tre,  panel og 
metall

· suveren utflyt
·  vakker, glatt og 

 slitesterk overflate

Annonse

50
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nora® GULV
NÅR DU TENKER PÅ MILJØ OG HOLDBARHET. 
PVC FRITT I 70ÅR OG INGE FARLIGE
PLASTPRODUKTER SOM FORURENSER MILJØ ELLER VANN.

nora® – ett valg for en bærekraftig fremtid.

106290_Anzeige_Umwelt_230x297_NOR.indd   1 01.06.18   09:11

Hvis du oppdager en person som står 
med pannen mot et tre når du går 
i skogen, må du ikke bli urolig el-
ler tilkalle hjelp. Det kan være en 
skogsbader du ser. 

Ikke hørt om bading i skog før? 
Skogsbading er et fenomen som utviklet seg i 

Japan på 1980-tallet, og er et forebyggende helse-
tiltak mot stress.  Shirin-Yoku, 
som japanere kaller det, betyr 
å puste inn skogens atmosfære. 
Det handler om at skogen har 
helbredende krefter, som virker 
på oss når vi er ute blant trær på 
en rolig og fokusert måte. Vi kan 
sitte, stå, holde rundt, klemme, 
men ikke halse-av-gårde-i-høyt-
tempo-, eller mange-timers-ut-
marsj-tur. Effekten skal være 
større ro, fokus og velvære. Vi 
vil få bedre søvn og bli i bedre 
humør. 

Svenskene, som gjerne ligger 
litt foran oss, fikk ordet «skogs-
bading» på sin liste over nyord 
i fjor. Selv om ordet er ukjent, 
tror vi fenomenet er godt kjent 
og at praksisen er like norsk 
som noe annet. Vi er jo et folk 
som har søkt skogens ro i lange 
tider, og vet at en tur kan løse 
vanskelige tankefloker. Kanskje 
var de gamle skogsarbeiderne så 
trauste og sindige fordi de fikk 
en overdose skog? Og kanskje er 
det dette ur-genet Monsen pir-
ker i når han drar oss ut på tur, 
eller får de yngste til å drømme 
om å gå alene gjennom Canada?

Mye stress og høy selvmordsstatistikk førte til at 
japanere satte i gang forsking på hvordan naturen 
påvirker oss. De har funnet at mange av de positive 
effektene kan oppnås selv uten skog eller en ekte 
park i nærheten. Det har vist seg at grønne planter 
i et rom, ja selv bilder av blomster og fototapet med 
naturmotiv, har positiv effekt. 

Da er veien fra skogen og inn i bygde miljø kort.
I vår bransje har trenden det siste tiåret vært å ta 

naturen inn. Etter minimalismen var vi så sultefo-
ret på natur at stokker, kvister, greiner og drivved 

ble naturlig dekor i moderne hjem. Nå har vi gjen-
oppdaget at det er trivelig å bo med farger. Hva er 
vel da mer naturlig enn at naturfargene vinner? Jo, 
så visst - blått og grønt -  de vi har mest av i natu-
ren seiler opp som de nye store interiørfargene. Og 
vi vil ha trematerialer, tremønster, og tekstiler og 
tekstur som gir assosiasjoner til natur. Nå pøser vi 
på: «More is more, less is bore!»

Mange spør hvor trendene 
kommer fra. Vi tror at natur-
trenden ganske enkelt kom 
fordi vi trengte den. Naturen 
gjør oss godt. Vi vet det rent in-
tuitivt, og kjenner at vi respon-
derer positivt både på det ekte 
og det vi faker i form av etter-
ligninger av materialer og far-
ger. Kanskje kom den som en 
kollektiv kroppslig reaksjon på 
alt stress og en tilværelse der vi 
skal være pålogget hele tiden? 

BIOFILISK DESIGN
Når sammenhengen mellom 
velvære og natur tas inn i mo-
derne design av hus og interiør, 
kalles det biofilisk design. Det 
er design som hermer etter 
naturen i måten den påvir-
ker sansene våre. Laila Berg 
Nygaard hos Interface tror 
at i årene som kommer vil 
kontorer innredet etter slike 
prinsipper bli et virkemiddel i 
kampen om de beste hodene.

Vi tror det handler om noe 
av det samme når leverandø-
rer og forhandlere opplever at 
folk ønsker mer personlige in-

teriører. Folk søker ikke bare noe som skal se fint 
ut, men ro og trivsel har blitt viktige parametere. 

Godt! Og hva så med andre bygg der vi skal tri-
ves, lære eller bli friske? Bygg der vi i større grad 
enn hjemme og på jobben er prisgitt utbyggere vi 
som brukere har liten innflytelse på? Vi krysser 
fingrene for at trenden også sprer seg til dem som 
har ansvar for slike hus. Hørte vi noen mumle et 
spørsmål om hva som er bærekraftig? 

Vi tror at natur skaper trivsel, og at trivsel er bæ-
rekraftig. Vi stikker ut og gir tuntreet en klem.

Bjørg Owren 
ansvarlig redaktør

LEDER
Annonse

Vi vil ha litt Monsen i alle hus

«Vi tror at natur-
trenden ganske en-

kelt kom fordi  
vi trengte den.»
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TEKST: Chera Westman/ifi.no
Tips oss om nyheter og hendelser!  
Send e-post til fargemagasinet@ifi.no

HENDT&HØRT

BYGGMA GROUP  
KJØPER SMARTPANEL

I sommer ble det kjent at Byggma Group kjøper 
opp virksomheten til Smartpanel, som gikk konkurs 
i juni. Oppkjøpet er nå et faktum, og Smartpanel vil 
inngå i Byggma sin portefølje. «Dette er en glede-
lig nyhet, og vi i Byggma er veldig takknemlige for 
at vi har fått med oss de dyktigste medarbeider-
ne hos Smartpanel videre. Mange har jobbet godt 
gjennom sommeren, slik at vi nå er leveringsdyktige 
på store deler av Smartpanel sitt produktsortiment. 
Vi gleder oss til å 
jobbe videre med 
Smartpanel», sier 
Torunn Mangseth, 
markedsføringssjef 
hos Byggma.

Byggmakker i Strand solgte i mai måned like mye maling som det 
ble solgt gjennom hele fjoråret, ifølge lokalavisen Strandbuen. 
«Endelig kunne folk male igjen etter to dårlige sesonger», sier 
malingsansvarlige Siv Karin Ravnås til avisen. Asbjørn Hjertenes, 
butikksjef i Fargerike Hjertenes Jernvare på Jørpeland, er enig. 
og sier: «Etter at det gode været kom har etterspørselen blitt mye 
større enn normalt. I fjor hadde vi en dårlig sesong for maling, så 
det har tatt seg godt opp i år ettersom det antakelig er mange som 
har arbeid fra i fjor som må tas igjen og fullføres i sommer». 

Kilde: Strandbuen

REKORDMAI I RYFYLKE

STRID OM RAMMEAVTALER
Tre håndverksbedrifter med rammeavtale med Ålesund kommu-
ne varsler via advokat stevning av kommunen for å ha gått glipp 
av oppdrag, skriver Sunnmørsposten. Bedriftene mener de er blitt 
forbigått av andre selskap som står under dem på listen, uten å ha 
blitt spurt om å ta oppdragene. Advokat Josef Hildre represen-
terer Malermester Bjørnøy AS, E. Gjerde Malerfirma AS og Kurt 
Terøys Malerservice, og mener at partene er systematisk forbigått 
og har lidd et økonomisk tap på 10,2 millioner kroner. Kommunen 
mener i sitt svar at den har fulgt regelverket. 

Kilde: Sunnmørsposten

STABILT BOLIGBYGGERI

Foto: Nadia Frantsen/OBOS

MEUSBURGER MALTE  
LEGEKONTOR

Oddas legekontor er pusset opp og tilpasset 
universell utforming, skriver Hardanger Folke-
blad. Tilgjengeligheten til de gamle lokalene 
var dårlig grunnet trapp, og dessuten lekket det 
vann fra taket. De nye lokalene som er arbeids-
plass for 16 fastleger og øvrig hjelpepersonell, er 
pusset opp og universelt utformet, og ble ferdig-
stilt i juni. Malermester Meusburger har utført 
innvendige malearbeider. 

Kilde: Hardanger Folkeblad

ANTIKVARISK TAPETSERING  
AV TV-KJENDIS

Malermester Einar Nilsson, som medvirker i TV-serien 
«Tid for hjem», har fått i oppdrag å sette opp jutestrie, 
maskinpapir og papirtapet i stuen i Bispestova i Larvik. 
Restaureringen finansieres til dels av Riksantikvaren via 
Kulturavdelingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 
og alt arbeid dokumenteres og utføres etter antikvariske 
prinsipper. Etter grunnarbeidet spennes strien opp, og 
påføres et lag papir. Når papirtapetet har fått lim på bak-
siden og fått tid til å trekke, festes det til veggen. «Når 
tapetet tørker vil det stramme seg og til slutt «flyte» på 
veggen», forteller Einar Nilsson til avisen Firda. 

Kilde: Firda og avisen Ytre Sogn

Så langt i år har igangsettingen 
av nye boliger vært stabil. Ifølge 
tall fra Prognosesenteret ble det i 
juni gitt igangsettingstillatelser til 
2 396 nye enheter. Sammenlignet 
med tidligere år er dette en ned-
gang på 24 prosent, noe som kan 
skyldes de seneste årenes unor-
malt høye aktivitet. For året som 
helhet venter Prognosesenteret 
at 31 000 nye leiligheter vil settes 
i gang. Også når det kommer til 
yrkesbygg registrerer byggeare-
alstatistikken en nedgang i igang-
settingstillatelser, i snitt 32 prosent 
færre enn snittet for måneden de 
siste fem årene. Hittil i år er igang-
settingen av yrkesbyggareal nå 11 
prosent bak fjoråret og er det sva-
keste 1. halvår de siste fem årene.

Interface kjøper Nora
I juni meldte Interface Inc. i en pressemelding at selskapet kjøper 
alle aksjer i Nora Systems til en verdi av cirka 420 millioner dol-
lar. Selger er det privateide investeringsselskapet Intermediate 
Capital Group. «Kjøpet av Nora forventes å påskynde vår vekst-
strategi ved å utvide vår produktportefølje innen halvharde gulv», 
sier Interface CEO Jay Gould i pressemeldingen. Han legger også 
vekt på at Noras fokus på design, bærekraft og ytelse hos produk-
tene stemmer godt overens med kjerneverdiene hos Interface. 

VÅTROMSKRAV  
ØNSKES PÅ KJØKKENET

Grunnet økt bruk av åpne kjøkkenløsninger og et stadig øken-
de antall vanntilkoblede apparater, kommer ønsker fra forsikr- 
ingsselskaper om skjerpede krav til vanntette sjikt på kjøkke-
net. Ifølge Huseiernes Landsforbund vil forsikringsbransjen at 
Teknisk forskrift skal kreve våtromsmembran og sluk innenfor 
en ramme under kjøkkenskapene. «Tidligere bygde man bo-
ligene annerledes. Da var kjøkkenet et adskilt lite rom, og stua 
et eget, større værelse. Nå bygges disse i stedet sammen som 
ett stort allrom. I mange tilfeller har man opp mot hundre kva-
dratmeter åpen løsning. En vannskade på kjøkkenet vil der-
med ha helt andre konsekvenser enn tidligere», sier takstsjef 
Lars Angell i Tryg til Huseiernes Landsforbund. 

Kilde: Huseiernes Landsforbund

FEIRER 20 ÅR MED REKORDRESULTAT
Malermester Pål-André Eriksen AS ble startet for 20 år siden, 
og fjoråret ble det beste noensinne for Brevik-selskapet. Ifølge 
Sarpsborg Arbeiderblad omsatte bedriften for 11 millioner kro-
ner med et driftsresultat på over 800 000 kroner. 
– Det er godt å se de grønne tallene. Vi har jobbet hardt og 
målrettet for å komme dit. Jeg har dyktige og ærekjære ansatte, 
som leverer kvalitet hver eneste dag, sier Eriksen til avisen. Etter 
et mislykket forsøk på å ta jobber på prosjektmarkedet i starten 
av 2000-tallet, er selskapet igjen rettet mot privatkunder.  
                     Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad
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Malere på  
rekrutteringstokt 

Malerbedriften Enes og Olsen fra Verdal deltok 
på en rekrutteringsdag på Innherred i regi av Fides 
og Veksttorget, med håp om å lokke nye lærlin-
ger til bedriften. Selskapet har flere utenlandske 
arbeidstakere, og ønsker at flere norske arbeids-
takere vil prøve yrket. Samtidig frykter de for at 
fagutdanningen ved Verdal vgs legges ned og 
ytterligere undergraver rekrutteringsmulighete-
ne på Innherred. Da lokalavisen Innherred var på 
besøk på standen pågikk en samtale med små-
barnsmoren Hege Winther Lindseth, som syntes 
det virket spennende, og ville se på mulighetene 
videre. Malerbedriften lokket med at de allerede 
har fem kvinnelige malere ansatt. 

Kilde: Innherred

HENDT&HØRT

FARGELABYRINT  
HJELPER KUNDENE
I butikken til Maler Rune Skilbrei i Naustdal hjelper en labyrint 
kundene til å ikke gå seg vill ved fargevalg. Interiørdesigner Ann 
Lisbeth Lesto har bakgrunn fra kunsthøyskolen og geleider kun-
der gjennom valgmulighetene ved hjelp av inspirasjonsmiljøer. 
Både kontorer og andre rom i lokalene brukes som inspirasjons-
kilde, forteller avisen Firda. «Mange vil velje fargar sjølv, men sy-
nest det er vanskeleg å komme til ein konklusjon. Då kan eg hjelpe 
dei med å komme fram til den beste løysinga for dei», seier ho til 
avisen.                         Kilde: Firda
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FOR BARNEVERNET
Kommunen ønsket at Samtalerommet for barn 
i krise på barnevernets familiesenter i Koper-
vik skulle få en mer intim atmosfære, men 
manglet penger til gjennomføring. Interiørar-
kitekt Anne Kalevaag tok initiativ og utformet 
et rom med fokus på fargepsykologi og trygg-
het. Hun fikk også lokale bedrifter til å bidra, 
skriver Haugalandnytt. Veldes Malerservice 
sponset med teppe og maling, byggevarekjeden 
Montér ga eikespiler til veggen, og både IKEA 
og Meglerhuset Lea og Partnere har sponset 
møbler og annet interiør.  

Kilde: Haugalandnytt

GOD BUTIKK I SKIEN  
OG PORSGRUNN 

Engros- og Fargerike-forretningene til C Christoffersen går så det su-
ser. I fjor endte inntektene på 155 millioner kroner og resultatet på 6,4 
millioner før skatt. «På engros-siden er vi leverandører av autolakk og 
lakkeringsutstyr, og anslaget er at vi har 25-30 prosent markedsandel 
på landsbasis», sier daglig leder og hovedeier Kikkan Christoffersen til 
avisen Varden. Christoffersen har også to Fargerike-butikker i Skien og 
Porsgrunn, med utstrakt rådgivningsvirksomhet innenfor gulv, tapet, 
tekstil og maling. Butikkene har fem kunderådgivere som gjør hjemme-
besøk, og en egen systue som sørger for tilpasset sømarbeid.  

Kilde: Varden

BLI MED PÅ VEKSTEN!
Den nye, fremgangsrike grossisten/ 

distributøren innen maling og jernvarer  
Ole Moe AS 

vokser fortsatt, og med stort fokus  
på våre forhandlere lykkes vi. 

Prøv oss du også! 

Tlf. 38 17 70 80 / 48 88 26 55
trygve@olemoe.no
www.olemoe.no

Annonse

Nyåpning i Kongsvinger
Fargerike-butikken i Kongsvinger har flyttet til nye og større 
lokaler. «Nå kan vi vise fram produktene våre i større grad enn 
før», sier eier og butikksjef Geir Morten Jansberg til avisen 
Glåmdalen. Butikken har i dag fire ansatte, men Jansberg 
håper på sikt å kunne ansette flere. «Målet vårt nå er å tilby 
kundene en totalpakke innen oppussing», sier han. 

Kilde: Glåmdalen

FLÜGGER-BUTIKK MÅ UT
Når leiekontrakten i Hagan Atrium i Nittedal går ut neste år, vil gårdeier så langt 
ikke fornye leieforholdet. Derved må Flügger-butikken flytte. «Vi har vært her si-
den butikksenteret åpnet i 2006. Nå kastes vi på dør. Jeg er både frustrert og 
forbanna», sier Arne Kjeserud, avdelingsleder for Flügger farvehandel på Hagan til 
avisen Varingen.              Kilde: Varingen

MALINGSDAMENE GIR OPP
De farge- og idérike eierne bak Maleriet farge-
handel i Hønefoss har i sommer lagt ned butik-
ken. Konkurransen med store byggevarehus 
og andre butikker ble for stor, og omsetningen 
har vært vikende over tid. «Vi kan dessverre 
ikke leve av kunnskap og det å gi gode råd», 
sier Trude Iren Bergheim og Inger Frøyshov 
til Ringerikes Blad. Reseptene til fargene i det 
egne fargekartet «Ringerike i farger», og andre 
spesialfarger som butikken står bak, vil gjøres 
tilgjengelige for andre butikker i kjeden. Bu-
tikken ble i fjor kåret til NID-kjedens beste 
butikk. 

Kilde: Ringerikes Blad

Bilde: Malermester skilbrei

STRID OG SPLID OM FARGEVALG
Husene i Granlund borettslag har i over 20 år hatt gule, grønne og 
røde fasader. I juni vedtok styret at den nye fargen skulle bli grå, 
men det skapte strid og splid i borettslaget, forteller NRK Trøn-
delag. Motstanderne engasjerte en fargeekspert for å få utarbei-
det et nytt fargesettingsforslag, men ved en ekstraordinær gene-
ralforsamling vant styrets forslag om grå fasader med én stemme. 

Kilde: NRK

KITTET OG KLART  
I KIRKEBYGDEN

Malermester Lund i Enebakk har pusset opp det 
gamle herredshuset i Kirkebygden i samarbeid med 
kommunens driftsenhet. Fasaden er malt og alle 
vinduer er kittet og malt. Oppussingen fortsetter nå 
med nabobygget, skriver Enebakk kommunes nett-
sider.     Kilde: Enebakk kommune

Ny fargehandler 
på Ingolfsland

Etter 50 år med fargehandel, takker Per 
Thorud for seg og overlater tradisjonsrike 
Thorud Farve & Interiør til Helen Kårvand. 
Kårvand har vært ansatt i butikken i cirka 15 
år, og kjøper både den og bygget fra Thorud 
,som har driftet det hele siden tidlig 90-tall, 
men arbeidet i butikken siden han var ung 
tenåring, skriver Rjukan Arbeiderblad. Far-
gehandelen ble etablert av malermester Kit-
telsen i 1934, og har vært i familien Thoruds 
eie siden 40-tallet. «Vi er opptatt av å ha 
kunnskap om varene vi selger og synes det er 
viktig å tilby litt ekstra», sier Kårvand til avisen. 

Kilde: Rjukan Arbeiderblad
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ATMOSFÆRE OG STEMNING
Boken er innbydende. Full av stem-
ningsfulle bilder som gir en skikke-
lig wow-opplevelse av hvor fantas-
tisk inspirasjonskilde naturen og 
historiske bygg kan være. 

Her har en interiørarkitekt og 
interiørfotograf reist landet rundt, 
fanget stemninger, tolket farger, lys 
og tekstur, og gjenskapt det i mo-
derne interiører. Vi blar i boken, og 
de forteller om magiske øyeblikk, 
og samspill mellom lys, farger og 
materialer i Vigeland-museet, Ba-
rokksalen på Linderud, herregår-
den Gimle, Oslo Rådhus og mange 
andre steder. Det er store bygg fra 
ulike epoker, alle med opprinneli-
ge farger og et eventyr for den som 
jakter på farger og inspira-

1700-TALLET: På Linderud gård i Oslo er det ler-
retstapet med naturmotiv fra 1700-tallet i barokksalen.

«Vi trenger farger, farger handler om følelser, 
blås i trender og finn dine egne farger.»

Maria Horgen og Jorunn Tharaldsen

INN MED  
DUSTY FARGER

Interiørarkitekt Maria Horgen og interiørfotograf og 
trendekspert Jorunn Tharaldsen har laget bok om 
farger for å inspirere oss ut av gråsonen.

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no  Foto: Jorunn Tharaldsen

V i møter dem på en kaf-
febar for å snakke om 
boken DUSTY og tid-
løse fargevalg. Boken 
ligger på bordet foran 

oss, innbydende vakker med dus 
rosa forside. Tidsriktig matt og tak-
til. Men det er ikke trender som er 
poenget, dette er en bok om tidløse 
farger. Fager som er levedyktige, og 
brukbare på tvers av moteretninger 
og står seg mot skiftende trender. 
Det er farger vi finner i naturen 
rundt oss, og i eldre bygg der fargene 
er urørte. Maria og Jorunn har laget 
en fin samling og gjort dem tilgjen-
gelige for oss.

APPLAUS FOR FARGENE
Sist vi traff jentene, sto de på sce-
nen i Folketeateret i Oslo. De fikk 
kjempeapplaus av nærmere tusen 
interiørinteresserte damer som var 
samlet for å høre om bolig- og inte-
riørtrender.  

Til stemningsfulle natur og in-
teriørbilder viste Maria og Jorunn 
at naturen er en fantastisk inspira-
sjonskilde, og at farger vi brukte for 
200 og 400 år siden er like aktuelle 
som dagens trendfarger.

– Vi trenger farger, farger handler 
om følelser, blås i trender og finn 
dine egne farger, sa Maria og Jor-
unn, og folk klappet. Vi så mange gå 
hjem med en bok under armen den 
ettermiddagen, klar for nye tanker 
om farger og fargevalg.

FEMUNDS- 
MARKA: Stopp 
opp og se: naturen 
er full av stemnings-
fulle komposisjoner.

2018: De støvete fargene lever videre og er aktuelle 
som aldri før, i private hjem og offentlige rom.
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sjon. Alle stedene er åpne 
for publikum. 

Vi blar videre. Dette handler om 
mye mer enn farger?

– Atmosfære og stemning hand-
ler om å skape samspill mellom far-
ger og materialer, kommenterer de.  

I bakhodet surrer bilder av de grå 
og hvite trendfargene vi har levd 
med lenge. Det var kanskje ikke så 
rart at mange syntes det ble litt na-
kent og upersonlig?

– Ja, og vi gjorde det altfor van-
skelig, og brukte altfor mye tid på 
å finne én farge og justere nyanser. 
Det ble glemt at det var atmosfæ-
re og stemning vi skulle skape, sier 
Maria og Jorunn. Applausen i Fsa-
len syntes å komme fra en forsam-
ling som hadde oppdaget en vei ut av 

uføret. Maria og Jorunn bekrefter at 
de møter stadig flere som ønsker å 
omgi seg med mer farger, men man-
ge er usikre og redd for å velge feil. 

Da er Dusty mer enn en vakker 
coffetable book, den er en bruksbok 
med masse inspirasjon og konkrete 
fargepaletter med NCS-koder.

– Ønsket vårt er å inspirere folk til 
å bruke farger, rett og slett fordi det 
er godt for oss å omgi oss med farge, 
sier Maria.

UNDRINGEN BLE  
TIL BOKPROSJEKT
De er hjertens enige i at farger er 
viktig for både trivsel og humør. Og 
det var denne enigheten som førte 
til at det ble bok. Maria hadde innre-
det hjemme med farger, og Jorunn 

dividuelt, derfor må vi finne våre 
egne farger. Gjør vi det, har vi et 
godt virkemiddel for å skape triv-
sel og finne ro, sier Jorunn.

HVORDAN FINNE 
SINE FARGER?
Dette er en oppskrift de har tro på. 
Jorunn fikk en aha-opplevelse på 
hvorfor hun alltid har foretrukket 
å innrede med blåtoner da de job-
bet med boken. 

– Plutselig slo det meg hvor godt 
jeg trives ved havet, og hvordan 
fjellet gir ro, sier hun. 

Maria henter harmoniske stem-
ninger fra barndommens ferie-
sted.

– Hytten vår lå i skogen ved et 
innlandsvann, forteller hun smi-
lende. I dag er fargene og atmo- 
sfære som ligner lett å finne igjen 
hjemme hos henne. 

Oppskriften er klar: finn et sted 

der du føler ro eller som gir deg 
energi. Kjenn på atmosfæren, se 
deg rundt og la deg inspirere. Det 
kan være hvor som helst. Det kan 
være i naturen, i byen eller et his-
torisk sted.

VI ER FORSKJELLIG
De peker igjen på at vi er forskjel-
lige. Vi kan bli fascinert av samme 
sted, men når det tas videre i et 
interiør må det nødvendigvis ikke 
bli likt. 

– Fordi vi er forskjellig opplever 
vi stedet ulikt. Poenget er ikke å 
kopiere, men å fange stemningen 
og forsøke å gjenskape den. Det 
kan være lyset, fargekombinasjo-
ner, tekstur, mønster som er utlø-
sende. Eller rett og slett støv som 
virvler opp og skaper noe magisk 
når en rullegardin trekkes opp, 
sier Jorunn.

De viser bilder fra to so-

GIMLE: På den 
gamle sørlandske 
herregården er 
interiørene bevart 
slik de sto på slutten 
av 1800-tallet. 
Atmosfæren og 
stemningen ble med 
Maria og Jorunn helt 
hjem…
 

DUSTY  
– TIDLØSE FARGEVALG
Bok av interiørarkitekt Maria Horgen 
og interiørfotograf og trendekspert 
Jorunn Tharaldsen.
Forlaget Press 2018

kom for å ta bilder for et interiør-
magasin. Stuen var lys blå, en herlig 
levende farge som endrer karakter 
med lyset. De begynte å snakke 
om hvor viktig det var med farger, 
og undret seg over at grått hadde 
overlevd så lenge. Syntes vi egentlig 
grått er fint? Og hvitt, hvorfor kler 
vi huset i vinterfarger når vi ikke 
liker den kalde vinteren? Heldigvis 
stoppet ikke undringen og disku-
sjonen der.

Etter å ha reist langt både i tid og 
sted og samlet farger som aldri vil 
gå av moten, advarer de mot å la seg 
styre av kortsiktige trender. 

– Da kan det lett bli en hvileløs 
vandring der vi hele tiden søker 
fornyelse. Hvordan fargene virker 
på oss og hva vi liker er høyst in-

«Det ble glemt at det var atmosfære og  
stemning vi skulle skape.»

Maria Horgen og Jorunn Tharaldsen

INSPIRERT 1: Maria sitt favorittsted i naturen er barndommens hytte ved 
vannet i skogen.

INSPIRERT 2: Jorunn finner ro i de lyse og luftige landskapene ved sjøen 
og på fjellet.
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Discover a new world of colour

POLYFLOR NORDIC – KJELSÅSVEIEN 168B, N-0884 OSLO
TLF: 23 00 84 00 E-POST: FIRMAPOST@POLYFLOR.NO  WWW.POLYFLOR.NO

English Garden & Woodland Air

For farger, for utvalg, tenk Palettone
Homogent gulvbelegg i en palett med 
hele 50 farger.

Mer informasjon:
www.polyflor.no

Annonse

Jorunn og Maria synes ikke det er rart at det er 
mye usikkerhet når det gjelder valg av farger. 
– Vi har vært ute av trening lenge, og det ble alt-
for mye fokus på nyanser da vi jobbet med de lyse 
fargene. Nå må vi se mer på helheten, og mindre 
på den enkelte fargen, sier de.  
De snakker varmt om moodboard som verktøy: 
–   Moodboard med ulike stemninger og stiler er 
ypperlig verktøy i møtet med kunden. Det er en 
effektiv metode for raskt å komme på sporet av 
kundens stil og smak.
Man trenger ikke være topp ekspert.

– Har du interesse får du det til. Det er med far-
ger som med alt annet; du må trene for å bli god.

•  Husk at en farge skal ikke stå alene, der-
for er ikke den lille prosenten rødbrekk 
så viktig.  

•  Ikke jobb med en farge alene. Det er 
helheten som teller. 

•  Jobb med kombinasjoner av farger  
og materialer. 

•  Vær inspirert i møte med kunden. 
•  Finn dine egne farger. 
•  Sett deg inn i fargekartene.
•  Hent inspirasjon ute i naturen, kunsten, 

museer, på Pintrest, bøker og magasiner.
•  Lag moodboard.

verom de har laget inspi-
rert av atmosfæren på Gimle, en 
gammel herregård utenfor Kris-
tiansand. De snakker henført om 
sine øyeblikk, stemning og atmo- 
sfære. Det ene soverommet er lyst 
og mildt, det andre er som en dyp 
mørk favn.

– Det er når du finner dine egne 
farger at det blir ekte, sier Jorunn.

– Du kjenner når det stemmer, 
og det er en morsom opplevelse å 
se sammenhengen, sier Maria.

Sjansen for at også de andre i 
familien vil trives med disse far-
gene er god. Jorunn forteller om 
seksåringen som kom inn på for-
eldrenes nytapetserte soverom 
og sa at der ville han også bo, for 
det var så fine farger.                        ¢

«Vi skal ikke kopiere, men  
fange en stemning og forsøke  

å gjenskape den.»
Maria Horgen og Jorunn Tharaldsen

MYE BLÅTT: Blått er manges favoritt, og den fargen vi ser 
mest av i naturen – himmel og hav, og blåtimen. På 1700-tallet 
var det svært kostbart og eksklusivt med blått, i dag får vi den i 
alle ønskelige nyanser.

S6020–B90G      S4010–B90G       S5010–B90G       S3020–Y80R      S5030–Y80R      S2020–R90B      S6020–R90B      S7010–R90B

TIPS TIL DEG SOM SKAL SELGE FARGER:

Palett fra Vigelandsmuseet.
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VARMT, VARIERT  
OG PERSONLIG 

Spådommen om større 
variasjon i stiluttrykk og 
mer personlige løsninger 
ser også ut til å slå til. Da 
Fargemagasinet tok en 

runde blant leverandører og kjeder 
for å se hvor interiørtrendene be-
veger seg ved inngangen til høst- og 
vintersesongen, var det personlige 
løsninger og større individualitet 
som ble nevnt først når vi spør hva 
som er typisk nå. 

VI VIL HA SPESIALSØM
Det er klart større bredde i det 
som etterspørres, og flere vil ha 
noe som er spesielt. Hos Green 
Apple som fører både tekstiler, 
tapeter, møbler, lamper og pyn-
tegjenstander merker de godt at 
markedet er i endring. Kristian 

Halvorsen sier det slik:
– Det er mer av individet som 

skal fram. Når noen sier «se hva 
jeg fant», er det ikke lenger spørs-
mål om hvor du fant det, for så å 
løpe og kjøpe maken. Nei, nå skal 
du ut å finne noe annet, som er 
«ditt». 

– Mange synes det er stas å få 
noe spesiallaget, som for eksem-
pel å få justert en sofa litt. Selv om 
ingen ser det, betyr opplevelsen 
av spesialsøm noe ekstra for man-
ge, sier Halvorsen.

Dette er en utvikling helt i tråd 
med det som pej gruppen og an-
dre internasjonale trendbyråer 
har varslet. De Fargemagasinet 
snakket med tror vi er i starten på 
en bølge som vil øke på, der flere 
vil ønske personlige løsnin-

Trendvarslerne har spådd en høst og vinter der vi innreder med varme farger, 
mønstermiks, lune materialer og taktile flater. Det ser ut til at varselet slår til.

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no

HØSTENS TENDENSER

Tapet InBloom fra Borge Tepper Jacaranda fra INTAG

Tapet og tekstil Morris&Co fra INTAGTapet: Flowerpaper for Arte fra Green Apple

Tekstil: Baumann/INTAG Foto: Bjørg Owren/ifi.no Tekstil Green Apple Foto: Bjørg Owren/ifi.no

FARGENE:
•  Fortsatt mye blått og aqua 
•  Rosa – dusty pink vokser
•  Grønn blir ny nøytral 
•  Gultoner som sennep 
•  Rødnyanser
•  Terrakotta
•  Grått som går mot  

lilla/rosa
•  Lilla kommer mer

KOMBINASJONER:
•  Blått og beige er trygt
•  Rosa og gult 
•  Grønn og rosa
•  Blått og brent oransje
•  Aqua, lilla og brente toner
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ger, og flere vil trenger hjelp 
for å realisere drømmene sine.

ØKT BEHOV FOR  
HJEMMEBESØK
Kjedene har rustet seg, og er klare. 
Flügger, Nordsjø Idé og Design, Far-
gerike og Happy Homes satser på 
egne opplegg for rådgivning og hjem-
mebesøk. 

– Dette blir superviktig i fremti-
den. Tilbud om hjemmebesøk og 
håndverkstjenester blir lykkekriteri-
et, sier Lene Høiseth i Happy Homes. 

Kreativ leder i Fargerike Tale O.
Henningsen forteller at de er godt i 
gang med sin hjemmetjeneste «Vil 
du ha besøk av meg».

– Folk ønsker mer enn produkter 
og farger. De vil ha helhet og person-
lig stil. Med en slik tjeneste får de løs-
ninger tilpasset eget hjem, sier hun.

DRISTIGERE BUTIKKER
Når kundene ønsker seg mer spesi-
elle løsninger, blir også butikkene 
mer dristige. 

– Vi ser at flere nå spisser seg og 
skreddersyr kolleksjoner for et sma-
lere marked, forteller Kristian Hal- 
vorsen.

Tradisjonelle forskjeller mellom 
landsdeler og regioner jevnes ut, 
folk følger med på sosiale medier og 
forventer at det meste kan skaffes.

– Forskjellene nå har mer med 
kunnskap i butikken å gjøre, enn 
hvor i landet vi befinner oss, sier 
Lene Høiseth.

STILARTER I ALLE RETNINGER
Stilpreferansene går i alle retnin-
ger, og folk liker helt klart mer far-
ger, og henter impulser fra engel-
ske, franske eller mer sydlandske 
og eksotiske strøk. 

– Den skandinaviske stilen vil 
fortsatt holde seg, men med ulike 
personlige tilpasninger. Vi vil leke 
oss mer med farger, møblere alle 
flater mer, og velge gulv med tyde-
lig karakter, tror Tale Henningsen. 

Ellen Lind hos Green Apple me-
ner også at den ensfargede stilen er 
avtagende. 

– Det gjelder både blant dem som 
vil ha den tyngre, elegante stilen, og 
de som vil ha det mer løpske med 
ville mønstre, sier hun. 
TEKSTILER I DOBLE BREDDER 

– Tepper gir den ekstra følelsen, 
og bidrar til en relativt maksimalis-
tisk helhet. Tekstur er viktig, spesi-
elt i lyse interiør for å få nok trøkk, 
sier Anette Bolme fra INTAG.

Torhild Rustenberg hos InHou-
se Group bekrefter teppetrenden.

– Det er særlig tepper med eks-
klusivt utseende, viskosetepper 
og liknende, gjerne i mørke nyan-
ser, som etterspørres, sier hun.

GÅR MOT LYST OG MØRKT
Og det er tydelige endringer i 
folks fargepreferanser. 

– Vi opplever at fargene utvikler 
seg i to retninger, både en lys og 
mørk, sier jentene hos INTAG. 
De peker også på at folk blir mer 
og mer bevisst materialets betyd-
ning for opplevelsen av farge. 

– Variasjon i tekstur og taktili-
tet er vesentlig for å skape uttryk-
kene folk ønsker, sier de.

Lene Høiseth fra Happy Homes 
opplever også at folk tenker mer 
farge, særlig der butikkene er flin-
ke til å komme med forslag.

– Den fargen som virkelig har 
slått rot er blått, og det er jo flott, 
men personlig heier jeg på grønt 
som en ny nøytral, sier hun.

Torhild Rustenberg i InHous 
Group ser generelt en klar drei-
ning mot mørkere vegger.

– Nå er det gjerne tapetene med 
mørk bakgrunn som er bestselge-
ren i gruppen, i motsetning til før 
da det «alltid» var de lyse, sier 
hun.

FISKEBEIN OG ROTTING
Det er bred enighet om at mønstre 
kommer sterkere; større og mindre, 
natur av alle slag, ornamenter og an-
dre klassiske mønstre.

– Vi ser blant annet fiske-
beinsmønster i alle varianter. På 
gulv har det jo eksplodert, sier Anet-
te Bolme. 

– Dette gjelder både til prosjekter 
og privatmarkedet, supplerer kolle-
ga Camilla Jacobsen. De opplever at 
interiørarkitektene og konsulente-
ne velger sprekere og tør mer. 

Birgit Torkildsby fra Borge trek-
ker fram en annen klassiker på vei 
inn igjen:

– Rotting får også en renessanse, 
sier hun og peker på at det 

MAKSIMALISTISK: 
Personlig preg med 
tapet fra Eijffinger/
Storeys

TEKSTIL: Variasjon 
i mønster og tekstur 
skaper variasjon i en 
ensfarget palett.

Uansett stil; atmosfære er viktig, 
og den skal være lunere og var-
mere. Virkemidlene er tekstiler, 
tepper, tapet med taktil overflate, 
matte malinger og gulv med karak-
ter. 

– Vi vil ha noe å ta og føle på et-
ter alt det slette. Mitt inntrykk er at 
først begynner folk med litt farge, 
så blir de bevisste på tekstur, og så 
er det tekstil. Vi må skille mellom 
tidlig brukere og mainstream. Men 
det er absolutt bevegelse, sier Birgit 
Torkildsby hos Borge.

At tekstilene er tilbake er det in-
gen tvil om, og det i lange baner og 
doble bredder. 

– Ja, stadig flere spør etter det og 
alle tekstilleverandørene øker til-
budet. Til og med velur får du nå i 
dobbel bredde, forteller Ellen Lind. 

EKSKLUSIVE TEPPER
Tepper er en viktig del av det nye 
lune og taktile uttrykket, både av-
passede og heldekkende. INTAG er 
en av leverandørene som merker 
økt etterspørsel etter tepper.

FARGEKART: Nye fargekombinasjoner 
preger nye fargekart. Her vegger med 
Dijon og Kamuflasje fra Butinox.

KLASSISK: Rotting er tilbake i interiør og mote.

KARAKTER: 
Gulv med  

mønster og 
mørke farger 
beveger seg 
oppover på 

fargebarome-
teret.

Noble Ek fra Tarkett

Foto: Storeys

Tekstiler fra Morris&Co/INTAGTapet Lazy Sunday fra BorgeFoto: Butinox

«Vi vil leke oss mer med farger, 
møblere alle flater mer, og velge 

gulv med tydelig karakter.»
Tale Henningsen
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er de samme mønstrene som preger 
både interiør og klesmote. 

HOTELLSTIL 
En tendens er også at grensen mellom 
hva som selges til offentlige miljøet og 
private hjem viskes mer ut. Hotellsti-
len som har festet seg i mange hjem, 
brer seg videre til kontorsektoren. 

– Tapeter og tekstiler brukes i øken-
de grad for å gi møterom og andre sosi-
ale møteplasser i bedrifter mer karak-
ter og atmosfære, sier Annette Bolme 
hos INTAG.

– Blant favorittene er vevede kvalite-
ter i sisal, papir og noen veldig bra ko-
pier i vinyl, sier Kristian Halvorsen fra 
Green Apple.

Han forteller at dette er eksklusive 
tapet som tidligere er mest brukt i of-
fentlig rom. Nå selges de ofte til priva-
te. Torhild Rustenberg opplever også 
økt interesse fra private for det hun 
kaller «high-end» tapeter.

– Dette er gjerne ensfargede, mørke 
tapeter med tekstur og eksklusivt utse-
ende à la hotellstilen, sier hun.                ¢

Lurer du på hvorfor vi er
så fremgangsrike?

Nå er vi 220 butikker i
Norge, Sverige og Danmark!
Nordsjö Idé & Design er et tydelig, fleksibelt
og lønnsomt kjedekonsept med lokal
forankring der vi er.

Vi ønsker oss flere kjedekollegaer.
Interessert? Ta kontakt med 
Torgeir Skjerve, telefon 95 76 44 63

www.nordsjoidedesign.no

Nordsjö er vår  
hovedleverandør  

av maling

Våre  butikkeiere  er alle lokale  helter!

Annonse

TAKTILE VEGGER: 
Mørk bunn og vevet 
tekstur preger tapet-
moten.

Foto: Storeys

Annonse

Foto: Storeys

XXXXXX: 
xxxxx xxx xxx 
xxxxxxx xxx xx  
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxx 
xxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxx

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

FOR MER INFORMASJON: 
www.ncscolour.no 
ncs@ncscolour.no 
tlf. 23897750

Norges FargeAkademi er NCS 
(Norwegian Colour Senters) 
fargeskole, og tilbyr mange uli-
ke kurs, utdanningsprogram og 
foredrag for deg som jobber 
profesjonelt med farger.

Ved å samle all din kunnskap om 
fargesetting, delta på et utdan-
ningsprogram vil du få tittelen: 
Sertifisert Fargerådgiver. Titte-
len dokumenterer dine kvalifika-
sjoner i fargedesign på et profe-
sjonelt nivå.

Norges FargeAkademi er den 
eneste utdanningsinstitusjonen 
i Norge som gir denne tittelen.

Bli Sertifisert  
Fargerådgiver!

Annonse
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BUTINOX GJØR 
VALGET ENKLERE
– Dette er mer enn en samling gode farger. Det er en veiledning 
i å kombinere farger, og hjelp til å finne sin egen stil, sier Jenny 
Bull-Gustavsen hos Butinox og gir Fargemagasinet en sniktitt  
på et nytt fargekart.

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no  Foto: Butinox, Bjørg Owren/ifi.no

Hun og kollega Mari-
us Massey lanserer 
nytt fargekart for 
Butinox interiør i 
slutten av august. På 

Lierstranda utenfor Drammen er 
de de travelt opptatt med klargjø-
ring av ny fargebar, kart og inspira-
sjonsfilmer, og vi trekker dem med 
ut til sol og blå himmel for å snakke 
om farger.

DUSE, TRYGGE FARGER 
Som i naturen er blått, grønt og 
jordfarger basisfarger i kartet. Far-
gene er ordnet i fem grupper: blått, 
grønt, rødt, beige/jordfarger og 
grått. Alle er duse, og godt innenfor 
dagens og morgendagens trendbil-
de. Men det som gjør kartet til mer 
enn en samling fine interiørfarger 

«Vi tror 
flere vil 

tørre mer 
når de får 
forslag.»

Jenny 
Bull-Gustavsen,

Butinox

er fargekakene, paletter som angir 
hovedfarger og aksenter, og hvor 
mye av hver farge som skal til for å 
få et bra resultat.

– Alle fargene i kartet er duse, og 
lette å kombinere. Men ved å sette 
opp disse kakene gir vi folk litt ek-
stra hjelp til å komme i gang, sier 
Jenny, som har vært fargesjefen.

De opplever at mange ønsker å 
bruke mer farger, men er usikre. 
Mange har gjerne en favoritt, og 
på grunn av usikkerhet og frykt for 
å gjøre feil ender de opp bare med 
varianter av den. 

– For mange er det ok, men for 
dem som vil ta det litt videre er ikke 
det nok. Vi tror flere vil tørre mer 
når de får forslag, sier Jenny og pe-
ker på at et interiør blir mer spen-
nende og får mer særpreg med flere 
farger. 

Tanken er at fargekakene kan 
brukes som veiviser, ikke bare for 
å finne maling, men til hele interi-
øret. Når veggfargen og sofafargen 
er på plass, er det bare å krydre med 
stoffer, treverk og annet med farge-
kaken som veiviser.

Hun sammenligner fargekake-
ne med de personlige fargeviftene 
mange har for klær.

– Med denne metoden vil de usik- 
re ha et redskap til å få en rød tråd, 
og være tryggere på valgene vi gjør, 
kommenterer Massey. 

FLERE HOVEDFARGER 
De tror begge at perioden med lik 
farge i hele huset snart er forbi. I 
arbeidet med fargekartet har de 
fargesatt et moderne hus, og gitt 
rommene hver sin farge. Gangen er 
rosa, soverommet blått, kjøkkenet 
grønt, og stuen gulgrønn. 

– Det blir så mye mer personlig 
og spennende med nye opplevel-
ser når man beveger seg fra rom til 
rom. Også er det så fint når dørene 
står oppe. Se bare på bildet fra gan-
gen og inn på det blå soverommet, 
viser de entusiastisk.

– Med farger i et rom får du noe 
tilbake, for farger skaper energi. 
Du kan skape atmosfære etter hva 
du ønsker og har behov for, rolig og 
avslappende eller energisk og livlig, 
sier Jenny.

Både bildene og fargekakene skal 
gi inspirasjon til å lage sine egne 
kombinasjoner.

De håper at folk vil bli litt modi-
gere til å leke med farger, og kjenne 
at fargene gir noe mer enn å være 
pene. 

De håper også at det nye kartet 
blir et godt verktøy i butikken. 

– Folk kommer ofte inn og ber 
om hjelp uten å ha tenkt særlig mye 
på forhånd. Med forslagene i kartet 
har de raskt noe konkret å foreslå i 
kundesamtalen, avslutter de spen-
te fargeentusiastene.            ¢

KOMBINASJONER: Fargeteamet hos Butinox har satt sammen farger som spiller 
hverandre gode, og byr på nye opplevelser når man beveger seg mellom rom malt i duse 
nyanser av grønt, blått, gult og rødt.

FARGEGLAD DUO: Marius Massey 
og Jenny Bull-Gustavsen hos Butinox 
tror folk vil tørre å bruke mer farger med 
de nye fargekakene.

5922 VANILLA

5939 DIJON

5940 KAMUFLASJE

5921 PANTER

5933 
ÅRGANG

ÅRGANG
5933 

5930 DUS

5936 DYPT VANN

5938 HAVGUD

5931 
SOLNEDGANG
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ført viser at 41 prosent av kundene 
mangler selvtillit når det kommer 
til å velge farge. Samtidig er ønsket 
om estetisk forandring av hjemmet 
det som trigger de aller fleste til å 
male om hjemme. 

– Men kunden synes det er van-
skelig å velge farge og trenger hjelp 
til det. Og butikkene trenger også 
hjelp til å hjelpe kundene. Colour 
Tester er den enkleste måten å gjø-
re oppstrøksprøve på, sier hun.

ENKELT Å KJØPE 
Anbefalt pris for fargeprøven er 29 
kroner per stykk, og den kan kjø-
pes i butikk fra og med september. 
Da lanserer Nordsjö også en egen 
webshop, der kunden enkelt kan 
klikke hjem de prøver de ønsker. 

– Prøvene sendes da i en eske 
med plass for en til tre prøver. Tre 
prøver for under en hundrelapp! 
I pakken som kommer med pos-

ten, finner kunden navn og adresse 
til de nærmeste forhandlerne av 
Nordsjös malinger. Emballasjen 
har også en enkel bruksanvisning, 
og en hashtagg som kan brukes på 
Instagram for den som vil dele sitt 
prosjekt, forklarer Dahl. 

– Fargeprøven skal være enkel å 
bruke, lett og billig å kjøpe, og føre 
til økt salg hos våre forhandlere. 
Colour Tester appellerer til dem 
som synes det er vanskelig å be-
stemme seg for farge. Vi håper det 
vil gjøre terskelen for å teste farger 
lav, slik at flere vurderer å male om 
hjemme. Samtidig blir veien til be-
slutning kortere, sier hun. 

AKTIVITET PÅ SOME
De utvalgte fargene representerer 
et utvalg av lyse, lette, tydelige og 
lune farger som kan brukes i mange 
ulike rom. Butikkene som tar inn 
fargetesteren får små klistremer-
ker til å sette på fargeveggen for å 
vise hvilke farger som det finnes 
Colour Tester på, i tillegg til en lang 
rekke andre fysiske og digitale mar-
kedsføringsattributter.

– Hele 58 prosent av alle kjøp 
starter på nett, så det er særdeles 
viktig å være synlig der. Vi vil sørge 
for å komme høyt opp når forbru-
keren søker etter fargeinspirasjon. 
For forhandlerne finnes ferdige 
Facebook- og Instagram-innlegg 
som de kan tilpasse og bruke lokalt, 
og ved lanseringen mot forbruker i 
september vil vi involvere bloggere 
og influencers, som vi samarbeider 
med og som har mange følgere. Det 
er viktig å gjøre Colour Tester syn-
lig på sosiale medier, sier hun. 

NYE FARGER KOMMER
Utvalget av farger beholdes som det 
er i en periode. Etter en tid starter 
Nordsjö en evaluering og utvikling 
av nye farger, og etter hvert byttes 
en del av fargene ut, for å følge med 
på trendutvikling og etterspørsel. ¢

Nordsjös forhandlere får et nytt verk-
tøy som skal gjøre det lettere for folk 
å velge farge, og for butikken å selge 
mer maling. 

UNIK FARGEPRØVE  
SKAL SELGE MER MALING 

Tekst: Chera Westman/ifi.no
Foto: Chera Westman/ifi.no og Nordsjö

Nordsjö tilbyr forhand-
lerne en helt ny type 
fargeprøve som skal 
gjøre det enkelt for 
kunden å velge farge. 

Fargeprøven består av en liten be-
holder med innebygget malerull, og 
nok maling til cirka en halv kvadrat-
meter i to strøk. De 48 mestselgende 
veggfargene fra Nordsjös fargevegg 
er plukket ut for å inngå i sortimen-
tet. 

– Fargeprøven har vært i bruk 
på andre markeder i noen år, og de 

positive effektene er godt dokumen-
tert. Ca. 40-60 prosent av kundene 
som kjøper en eller flere Colour 
Tester, kommer i løpet av en må-
ned tilbake for å kjøpe veggmaling, 
sier Brand Manager Mette Dahl hos 
Nordsjö.

– I gjennomsnitt kjøper en person 
som har kjøpt tre testere også 3,5 li-
ter maling. Dette er et godt verktøy 
for å selge mer maling, sier hun. 

VANSKELIG VALG 
Undersøkelser Akzo Nobel har ut-

VEGGFARGE: 48 av de mestselgende far-
gene fra Nordsjö finnes som prøve i en smart 
emballasje. Disse er tydelig merket på farge-
veggen. 

ENKLERE:  
Det har aldri vært 
enklere å gjøre en 
oppstrøksprøve før 
man velger farge.

ØKT SALG: – Dette er et unikt konsept som 
vi er først ute med på markedet. Colour Tes-
ter utløser salg i butikken, det viser erfaringer 
fra andre land der kunder som kjøper farge-
prøven i løpet av en måned kommer tilbake 
for å kjøpe i snitt 3,5 liter maling, sier Mette 
Dahl.
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veiledende for hele sentrum. 
Molde kommune har også vist 

handlekraft. Utstillingen «Storgatas 
ansikt» åpnet i forbindelse med by-
jubileet i juni 2017. En fargeplan for 
Storgatas etterkrigsbygg, vesentlig i 
mur, avsluttes i disse dager med en 
ferdig komposisjon. Den foreslåt-
te paletten bygger i store trekk på 
fargeunderssøkelser, såkalt kjerne-
borprøver, for å finne originalfarger. 
Den blir presentert i en senere kom-
mentar. Nå først altså: Kristiansund. 
Den annonserte fargeveilederen for 
«Den polykrome byen» er ferdig og 
ble lansert med stor oppmerksomhet 
i sommer.

”MALERSKRINET”
Den 28. april 1940 ble Kristiansund 
bombet av tyske jagerfly. Etter fire 
dager var 2/3 av byen rasert. Det ble 
en rask gjenoppbygging med enkelt 
byggeri i en blanding av tradisjona-
lisme og modernisme. Det resulterte 
i skjematiske fasader med enkelte 
innslag av klassiske portaler i trear-
kitekturen og murhus med historise-
rende motiver som saltak, vindehus 
og også en del fine portaler. Murhu-
sene fikk ofte mineralittpuss i «sar-
te» farger, mens trehusbebyggelsen 
ble malt i mer saftige kulører, med 
de pigmenter som var tilgjengelige. 
Etterkrigsårenes fargerike bebyg-
gelse har gitt Kristiansund identitet 
og egenart og representerer en vik-
tig stemme i gjenreisningshistorien. 
Byen fikk tilnavnet «Malerskrinet» 
som etter hvert ble til «Den Polykro-
me by», en pretensiøs, men effektiv 
tittel. Spørsmålet de siste årene har 

demiddel. Gledelig nok fant vi også 
spennende og relativt frekke grønne 
og blå farger. Ved å se på tidstypiske 
fargekart kunne vi kvalitetssikre far-
geundersøkelsene innenfor en ak-
septabel ramme.

Ved å tilby Kristiansunds innbyg-
gere denne «historiske» paletten i 
en veileder, som et verktøy for far-
gesetting, ville forhåpentligvis hus-
eiere, fargehandlere og rådgivere få 
mot og trygghet til å løfte fram mer 
saftige og fargerike omgivelser. Det-
te viste seg å være et konsept folk i 
byen sluttet seg til. Hvor enn vi kom 
med akvarellskrinet og skrapered-
skaper så møtte vi smilende og po-
sitive mennesker. De stilte mer enn 
gjerne husveggen til disposisjon og 
ville bruke resultatene. Denne åpne 
holdningen tyder på at den ekte far-
gegleden ligger dypt forankret i Kris-
tiansund.

Fargeundersøkelsen fokuserte på 
ikoniske gatebilder som Omveien, 
som nesten står i «originalskrud», 
samt Vuggaveien og Konsul John-
sens gate, som sannsynligvis ble far-

METTE L’ORANGE 
Billedkunstner og sivilarkitekt.  
Professor i farge ved Kunst-

høgskolen i Oslo og UiB/
fakultet for kunst, musikk og 
design. Arbeider også med 

maleri, utsmykking og romlige 
installasjoner, fokus på farger i 

flere dimensjoner.

LØP OG LES:
https://www.kristi-
ansund.kommune.
no/tjenester/
politikk-og-ad-
ministrasjon/
by-og-samfunns-
utvikling/den-po-
lykrome-by/

Ekte fargeglede
Fargepalett for trehusbebyggelsen i Kristiansund 1940-1965.

Jeg har i en tidligere kom-
mentar vært inne på gjen-
reisningsarkitekturen et-
ter andre verdenskrig, og 
hvordan flere norske byer 

og tettsteder preges av en bevissthet 
om fargen som virkemiddel. Gjenrei-
singen skulle gå fort, og fargen var et 
effektivt og rimelig virkemiddel for 
å skape positive omgivelser. Nå vil 
Kristiansund reparere, vedlikeholde 
og forsterke koloritten som delvis er 
forsvunnet under flere moderne ma-
lingslag. 

MEN FØRST FORHISTORIEN
Voss var tidlig ute i 2004 og fikk en 
fargeplan for gjenreisningsbebyg-
gelsen i samband med en helhetlig 
opprustning av sentrumsområdet. 
Vangsgata vest og øst ble valgt som 
arbeidsområde og avgrensing av pro-
sjektet, men analysen og paletten er 

vært: fortjener byen virkelig denne 
tittelen, som har sterke historiske 
referanser tilbake til grekerne og de-
res kjærlighet til fargens dimensjon i 
arkitekturen?

PROSESSEN
Molde kommunes utstilling av gjen-
reisningsarkitekturens palett i 2017 
var nok en vekkelse, men Anna Ervik 
Johnsen i Kristiansund kommune 
har lenge hatt blikk på situasjonen og 
har startet felttoget mot fargetapet i 
bykjernen. I løpet av det siste året har 
det vært satt i gang ulike tiltak som 
på en forbilledlig måte har involvert 
både lokal, regional og nasjonal fag-
kompetanse, og samtidig involvert 
byens innbyggere.

Våren 2018 utførte elevene ved 
Kunst, Design og Arkitektur ved 
Kristiansund VGS en fargeregistre-
ring av dagens fasader på 155 trehus i 

FARGEREISE: 
Fargetrapp fra  

et trehus i  
Kristiansund.  

(Foto: Rolf Sogge)
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D E N 
P O LY K R O M E 
PA L E T T E N FA S A D E FA R G E R FRA G J E N R E I S N I N G S Å R E N E I  K R I S T I A N S U N D 

ME R I N F O R M A S J O N  O M H I S TO R I E ,  FA R G E R 

O G M A L I N G PÅ KO M M U N E N S H J E M M E S I D E :

PALETTEN  
I OMVEIEN: 
Fra brosjyren som 
blir delt ut til folk 
i Kristiansund.

gesatt av vår store funksjonalist Arne 
Korsmo (1900-1968). Han var enga-
sjert som byarkitekt i Kristiansund 
fra september 1940 til august 1942.

Fylkeskonservator Christ Allan 
Sylthe har bidratt med historie-
fortellingen og referansene, og vært 
en viktig premissleveradør i disku-
sjonene.

Veilederen ble trykket i 5000 ek-
semplarer og lanseringen ble fei-
ret på servicetorget 19. juni med 
utstilling og foredrag fra alle faglig 
involverte, samt kommunens pro-
sjektleder. Nettsiden «Den polyk-
rome byen» er oppe og går med alt 
bakgrunnsstoff, registreringer, skra-
peprøver, en utvidet palett, en farge-
velger der en ser fargene forstørret 
opp, samt artikler. Og sist, men ikke 
minst, på Rådhusplassen er det blitt 
reist en 6 x 6 meter versjon av palet-
ten i tre som både turister og folk i 
byen nå trekkes til. 

Kristiansund kommune har vir-
kelig forstått hvilket «domene» de 
sitter på, og hvordan de skal forvalte 
den polykrome arven.                                ¢

sentrum, bygd i perioden 1940-1965. 
Dette for å få et konkret svar på spørs-
målet om byen fortsatt er polykrom. 
Deres innsats og vel systematiserte 
statusrapport kunne fortelle at 46 % 
av husene i bykjernen var grå eller 
hvite, 25 % var gule, 14 % var røde,  
13 % grønne og 3 % blå. Særlig det sis-
te var alarmerende; for å kunne kalle 
seg polykrom må hele fargesirkelen 
være representert.

Hva så med originalfargene? For 
å få ytterligere svar ble den lokale 
kunstneren og treskjæreren Rolf 
Sogge engasjert til å utføre skrape-
prøver (fargetrapper) på utvalgte hus 
i samme sone. Undertegnede ble inn-
kalt som konsulent i samarbeid med 
Sogge, for å vurdere materialet og ut-
arbeide en fargepalett for sentrum på 
grunnlag av prøvesvar og tidstypiske 
farger.

EKTE FARGEGLEDE
De historiske fargene som kom fram 
var basert på tradisjonspigmenter 
som gule og røde okernyanser og ok-
sider, med linolje eller tran som bin-

POLYKROMT: Tidstypisk gatebilde fra gjenreisningsperioden (Illustrasjon: Mette L’orange).

FORDUMS PRAKT: Slik så det ut i Kristiansund etter gjenreisningen. Fargerikt og 
variert. (Foto: Widerøe Flyveselskap/Eier: Nasjonalbiblioteket.)

ANSVARLIGE FOR «DEN POLYKROME PALETTEN» (sees 
bak): Undertegnede og Rolf Sogge, billedkunstner, samt prosjektleder i 
Kristiansund kommune, Anna Ervik Johnsen. (Foto: Tore Lyngvær)
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prosjekter med fiskebeinsgulv i dis-
se tider, og at salget av slike gulv har 
økt markant i det siste. Selv legger 
de nesten bare heltregulv.

– Det er noe annerledes. Nå har 
det en lang periode gått i bred, lang 
plank, og flere vil nå ha noe nytt. Vi 
ønsker alltid forandringer, vi vil ikke 
ha det alle andre har, sier Frøyse. 

LANG TRADISJON
Men fiskebeinsmønster er ikke noe 
nytt. Mønsteret, som har navn etter 
måten det ligner på et fiskeskjelett, 
har tradisjoner som strekker seg 
langt tilbake i tid, faktisk tilbake 
til det romerske riket. Da ble fiske-
beinsmønsteret brukt i bygging av 
veier, fordi de kryssende vinklene 
i mønsteret gjorde at veiene absor-
berte kompresjonen av bevegelse-
ne fra trafikk og fottrinn, noe som 
gjorde veiene stabile og varige. 

I senere tid har mønsteret blitt 
brukt på blant annet tekstiler, smyk-
ker, tapeter – og ikke minst gulv.

– Bare se på gamle herregårder 
eller godsslott som finnes i Sveri-
ge, England, Tyskland, Frankrike 
og flere andre land. Der kan man 
se gulv i fiskebeinsmønster særlig 
i de store festsalene. Der skulle det 
være det lille ekstra, og da var fiske-
bein en måte å vise høy presisjon i 
utførelse og håndverk, forklarer 
Frøyse.

MED MODERNE «TOUCH»
Og nå er mønsteret tilbake for fullt 
på gulvet, ikke bare i festsaler, men 
i private boliger og offentlige loka-
ler. Frøyse tror «combacket» kan ha 
sammenheng med de mange flere 
mulighetene som finnes i et fiske-
beinsmønstret gulv i dag. 

– Det har blitt mer spen-

Gulvlegger Palle Sø-
rensen konsentrerer 
seg mens han krabber 
rundt og limer fast ei-
kestaver til undergul-

vet. Mellom 1200 og 1500 staver skal 
legges i stua i den røde eneboligen på 
Skøyen. 54 kvadratmeter gulv skal 
dekkes. Og det kreves ekstra konsen-
trasjon og presisjon når stavene i hel-
tre skal legges i fiskebeinsmønster.

– Det er veldig viktig med nøyak-
tighet, særlig i oppstarten, og ikke 
minst at underlaget er jevnt, sier 
den erfarne gulvleggeren.

Han har lagt gulv for Element 
Studio i 12 år, og har lang erfaring 
med legging av ulike mønstergulv. 
Ved siden av ham sitter gulvekspert 
og medeier i Element Studio, Arn-
stein Dalum Frøyse. Han forteller 
at de har flere pågående Tekst og foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no

Det klassiske mønsteret er tilbake – 
med moderne «touch». Gulv i fiske-
beinsmønster er i ferd med å gjøre et 
solid comeback i både private hjem 
og offentlige lokaler.

NØYAKTIG: – Særlig oppstarten er 
viktig når du legger tregulv i mønster, 
sier Palle Sørensen. En liten feil kan 
følge deg hele veien. 

HÅNDVERK: Gulvlegger Palle Søren-
sen har lagt mange mønstergulv. Han 
vet hva som kreves; dette er skikkelig 
håndverk.

FISKEBEINSMØNSTERETS 
TILBAKEKOMST

FAST: – Det er viktig å bruke et sterkt 
kvalitetslim når gulvet skal legges, sier 
Arnstein Dalum Frøyse.

HISTORISK: Fiskebeinsmønsteret har 
røtter tilbake til det romerske riket, og kan 
sees på veier og fortau i europeiske byer 
den dag i dag. Her fra et fortau i den itali-
enske byen Palestrina, like ved Roma. Foto: Flickr
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nende etter at det har kom-
met flere dimensjons- og fargeal-
ternativer. Nå er det mulighet for 
mønsterlegging i større formater, 
med lengre og bredere staver. Det 
gjør at du kan få et roligere og mer 
moderne uttrykk. Før forbandt man 
også fiskebeinsmønstrede tregulv 
med at de alltid var lakkerte. Nå har 
vi begynt å tilby mange ulike farger, 
og da kan det bli utrolig fint, og det er 
flere valgmuligheter, sier Frøyse.

Gulvet som legges i huset på Skøy-
en skal behandles med naturolje for 
en gammeldags «look». Ifølge gulv-
eksperten er det noen fargetrender 
som viser seg tydeligere.

– Det går i alle valører, både 
mørkt og lyst, men veldig lite ren 
lakk. Hovedtrendene nå er litt grått 
og en tendens til at en del ønsker 
litt mørkere, sier han.

«Nå er det mulighet for mønster-
legging i større formater, med 

lengre og bredere staver. Det gjør 
at du kan få et roligere og  

mer moderne uttrykk.»
Arnstein Dalum Frøyse, Element Studio

De gamle klassiske fiskebeinsgul-
vene ble gjerne lagt med rammer 
langs veggene. Men i dag legges det 
mye uten. Akkurat som i stua på 
Skøyen. 

– Det er mange som velger inn-
ramming for å få mer flyt i gulvet, 
forteller Frøyse, mens han påfører 
lim på gulvet, så gulvlegger Palle Sø-
rensen kan komme etter og legge 
stavene.

NØYAKTIGHET I UTFØRELSE
For erfarne gulvleggere er ikke det å 
legge heltregulv i fiskebeinsmønster 
noe «hokuspokus». Men det krever 
presisjon. Og litt trening.

– Alt kan være vanskelig første 
gangen. Men det er ikke komplisert 
å legge et fiskebeinsgulv. Når det er 
sagt, vil jeg ikke anbefale noen som 
ikke har noe kjennskap til treverk å 
gå i gang med fiskebeinsgulv. Da er 
det nok lurt å sette det bort. Det er 
tross alt ikke som å legge en klikkpar-
kett. Det krever nøyaktighet, forkla-
rer Frøyse.

Som stort sett alt annet tregulv, 
kreves det et godt undergulv. 

– Stavene hellimes til undergulvet, 
så du må ha en støpt plate eller et pla-
tegulv, og så limes gulvet ned stav for 
stav. Det er viktig med god kvalitet på 
stavene, at de er nøyaktige i lengde og 
bredde. Og at de som gjør jobben er 
nøye. Særlig oppstarten er viktig. Får 
du ikke første lengde rett, kan en li-
ten feil følge deg hele veien, sier han.

På Skøyen er første lengde lagt. 
Den er lagt midt i rommet, og målt ut 
for at det ikke skal bli så mye småbi-
ter på endene. Så fortsetter gulvleg-
geren opp og ned med de neste leng-
dene. Dette gulvet skal vare i mange 
generasjoner.                ¢

HEL VED: 
– Vi bruker 
primært heltre 
når vi legger gulv 
i fiskebeinsmøn-
ster, sier Arnstein 
Dalum Frøyse hos 
Element Studio. 
– Det er «the real 
thing».

Det er ikke bare hel-
trestav som kan gi 
det populære fiske-
beinsmønsteret. Også 
produsenter med helt 

andre typer gulv kaster seg på bøl-
gen.

– Trenden med fiskebeinsmøn-
ster bare øker. Da er det viktig å 
legge til rette for at man kan få 
mønsteret på ulike typer gulv. Noen 
steder er det mer praktisk med for 
eksempel linoleum eller LVT. Om 
man da gjerne ønsker det eksklusi-
ve uttrykket et fiskebeinsgulv i tre 

gir, men det er mer praktisk med et 
annet type gulv, er det viktig at gulv-
produsentene kan levere, forklarer 
Gunni Marie Blunck, marketing 
manager hos Forbo Flooring.

Selv leverer de både LVT, linole-
um og tekstile gulv som alle kan leg-
ges i fiskebeinsmønster.

STOR ETTERSPØRSEL
Hos RBI Gulv har de vært inne på 
tanken om å lansere parkett i fiske-
beinsmønster lenge. Nå kunne de 
ikke vente lenger. Etterspørselen 
var så stor.

FISKEBEIN I MANGE VARIANTER
Fiskebeinsmønsteret kan i dag 
sees på de aller fleste gulvtyper 
– enten det er tregulv, keramiske 
fliser, teppefliser, vinylbelegg, LVT 
eller linoleum. Det gamle, klassis-
ke mønsteret tolkes på ny.

FLERFARGET: Med tekstilgulvet Flotex fra Forbo 
Flooring i plankeformat er det mulig å leke seg med 
mønster, som å sette sammen ulike farger til et flerfar-
get, moderne og tøft fiskebeinsmønster.

LVT: Allura er et designgulv/LVT fra Forbo Flooring, 
som gir utallige designmuligheter, blant annet for å 
gjenskape det eksklusive uttrykket et tregulv i fiske-
beinsmønster kan gi.

TRENDY: I private hjem blir fiskebeinsmønsteret mer 
og mer trendy. Med heltre kan man få et eksklusivt og 
klassisk uttrykk. Her brunoljet heltre eik fra Element 
Studio. 

Foto: Mari Rosenberg/ifi.noFoto: Forbo FlooringFoto: Forbo Flooring

STABILT MED 
GULVVARME

Tregulv i fiskebeinsmønster er 
ikke bare flotte å se på, de er 
også smarte. Med mange små 
staver blir gulvet mer stabilt 
enn med lange, brede plank. Jo 
smalere, jo mindre følsomt for 
oppsprekking blir gulvet. Der-
for er det også fint å kombinere 
med gulvvarme. Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no
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– Vi har nettopp kjørt i 
gang med dette, og gulvene vi har 
lansert blir veldig godt mottatt. Vi 
har vurdert å ta det inn i flere år, 
men etterspørselen har vært stør-
re i det siste, så da bestemte vi oss 
for å ta det inn. Nå tør folk mer. Det 
ser flott ut, det er noe annet enn det 
som har vært lenge. Disse er litt 
større og mer moderne enn fiske-
beinsgulvene har vært tidligere, 
med bredere plank og større fiske-
bein, i tillegg til at det har kommet 
nye farger, sier Lise Engebretsen, 
som er markedsansvarlig hos RBI 

Gulv. De nye parkettgulvene er lan-
sert under merkevaren SAGA Par-
kett.

AKTUALISERES  
MED NYE FARGER
En viktig faktor for mønsterets «co-
meback», også på andre gulv enn 
heltre, er at det i dag er tilpasset for 
å passe i moderne hjem.

– Mønsteret aktualiseres jo i dag, 
med bruk av nye materialer og nye 
farger, som for eksempel grått. Selv 
et gammelt mønster må moder-
niseres for å passe inn i tiden og 

«Selv et gammelt mønster må moderniseres 
for å passe inn i tiden og moderne hjem.»

Bjørn Musum, Musum Interiør

PARKETT: Stor etter-
spørsel gjorde at RBI Gulv 
valgte å ta inn parkettgulv 
i fiskebeinsmønster under 
merkevaren SAGA Parkett.  
– Gulvet er laget for at du 
skal kunne legge det selv, 
forklarer Lise Engebretsen 
hos RBI Gulv. 

MODERNE:  
I dag er det klas-
siske mønsteret 
tilpasset moderne 
hjem, som dette 
banebelegget 
i vinyl med grå 
betonglook.

TEPPEFLISER: Med kol-
leksjonen Touch of Timber 
fra Interface kan du få et 
gulv med god akustikk, 
enkelt renhold og mange 
designmuligheter. 

Foto: RBI Gulv

Foto: Interface

Foto: Musum Interiør

Inviter
naturen
inn.

Shade Eik Snow Flake Plank

Shade
NYHETER FRA TARKETT

Annonse
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moderne hjem, sier Bjørn 
Musum hos Musum Interiør, som 
blant annet leverer banebelegg 
vinyl med fiskebeinsmønster med 
betonglook – et uttrykk mange øn-
sker hjemme.

BÅDE OFFENTLIG OG PRIVAT
Det er mange som får glede av det 
tradisjonsrike mønsteret i dag. For 
det er nemlig ikke bare på privaten 
fiskebeinstrenden har kommet for 
fullt.

– Vi ser det særlig i offentlige rom 
som tiltrekkes av det private, sånn 
som butikker, restauranter og ho-
teller. Det er de som drar trenden 
først, så kommer flere andre typer 
bygg etter. Det har også blitt popu-
lært på kontorer og på ulike insti-
tusjoner, der man gjerne ønsker 
å få inn litt hjemmekos, forklarer 
Blunck hos Forbo Flooring.                 ¢

FLISER: Fiskebeinsmønsteret kan i dag sees 
på de aller fleste typer gulv. Her er keramisk flis 
fra Golvabia lagt i fiskebeinsmønster. 

  Gulv som holder.
        Og er holdbare.

Hos Pergo er slitestyrke en selvfølge. Men våre gulv skal ikke bare tåle slitasje i hverdagen.

Like selvfølgelig skal gulvet være et resultat av bærekraftig produksjon. Derfor er vi stolte over å være den første 

gulvprodusent som ble svanemerket. Nå er vi også den første som ble godkjent for det europeiske Ecolabel-merket for 

laminat. Et sertifikat gitt til produkter som oppfyller høye miljøstandarder gjennom hele livssyklusen.

» Våre laminatgulv består av 80% 
treavfall fra treindustrien.

» Vi bruker bare fornybare treslag 
som furu og gran.

» Avfall blir til energi som brukes i 
produksjonen.

» Kjernematerialet består av furu, 
gran eller resirkulert materiale. 

» Toppsjiktet kommer fra 
bærekraftig europeisk skog, 

og består av eik eller ask.

» All lakk og olje oppfyller harde 
internasjonale miljøkrav.

» Våre vinylgulv 
er 100% ftalatfritt.

» Lukket produksjon som 
gjenvinner restmaterialer.

» Meget lave VOC-utslipp.

Les mer på pergo.no

Annonse

Foto: Golvabia

Foto: Polyflor

OFFENTLIG: Også i offentlige lokaler har trenden med 
fiskebeinsmønster kommet for fullt. Expona Commercial fra 
Polyflor er en LVT-kolleksjon beregnet til bruk i offentlig miljø.



TEMA GULV

FA R G E M A G A S I N E T  4 / 1 8 3 9FA R G E M A G A S I N E T  4 / 1 83 8

– Det er enorme forskjeller 
på billige og dyre fliser, sier 
flisekspert Helge Aasen. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no 
Foto: Norfloor og Robert Walmann/ifi.no

På midten av 1980-tallet 
kom en flistype til Norge 
som skulle tåle slitasje 
langt bedre enn det som 
tidligere hadde vært 

tilgjengelig på markedet. Den nye 
flisen var laget av oppmalt stein og 
kalles «Porcellanato».

HARD SOM STEIN
− Slike fliser blir presset under stort 
trykk og brent på høy varme slik at 
råvarene smelter tilbake til stein. 
Den brente flisen blir støtsikker og 
får høy ripefasthet og egner seg godt 
som gulvflis. Det blir egentlig som å 
ha et steingulv, sier Helge Aasen. 
Han leder selskapet Norfloor som 
var det første selskapet som intro-
duserte «Porcellanato»-fliser til det 
norske markedet. 

SER UT SOM TREVERK
Aasen viser frem steinfliser som ser 
ut som ekte treverk. 

− Grunnen til at disse flisene ser 
ut som tre, er at flisene er pigmen-
tert med mineraler. Det betyr at et 
digitalt bilde overføres til råmateri-
alet før den brennes, nesten som i en 
laserskriver. En kostbar flis 

TRE I STEIN: − En kostbar flis har påtrykket et 
motiv. Det er brukt mange millioner punkter og 
kan derfor vise det høyoppløste bilde på en na-
turtro måte, forteller flisekspert Helge Aasen. 

 «Den brente flisen 
blir støtsikker og får 

høy ripefasthet og 
egner seg godt som 

gulvflis. Det blir 
egentlig som å ha et 

steingulv.»
Helge Aasen, Norfloor

HARD KVALITET: «Porcel-
lanato»-fliser blir presset under 
stort trykk og brent på høy 
varme. Den brente flisen blir 
støtsikker og får høy ripefasthet  
og egner seg godt som gulvflis.

KVALITETSFLISER  
KJENNETEGNES VED:
• Helt rette kanter
• Høy ripefasthet 
• Støtsikkerhet 
• Naturtro overflate

DERFOR KOSTER  
KVALITETSFLISER

Foto: Robert Walmann/ifi.no Foto: Norfloor

Foto: Norfloor

NESTEN SOM TREVERK: Det finnes fliser som er 
så likt treverk at du må ned å kjenne med hånden for 
å kjenne at det faktisk er stein. 

DIAMANTER: Når en flis er rektifisert, betyr det 
at flisen er slipt, kalibrert og polert på alle sider med 
en diamantsliper. 

 Foto: Norfloor

har millioner av punkter og kan der-
for vise det høyoppløste bilde på en 
naturtro måte. På den måten kan vi 
få fliser til å se ut som hva som helst, 
forklarer han. 

SLIPES MED DIAMANTER
Men det er ikke bare en naturtro 
overflate som skiller en dyr og bil-
lig flis. Det viktigste skille skjer når 
flisen er ferdig brent. En billig flis er 
ferdig når den er brent. En dyr flis 
må behandles videre. 

− Vi selger «Porcellanato»-flis 
som er rektifiserte. Det betyr at fa-
brikken sikrer at fliskantene blir 
helt rette etter brenning. Hver flis 
må slipes, kalibreres og poleres på 
alle sider med en diamantsliper. Ved 
hjelp av avansert laseroptikk blir 
hver eneste flis 90 grader og sidene 
helt perfekt. Dette er en svært kost-
bar og krevende produksjonslinje, 
forteller Aasen. 

ELEGANT MED SMAL FUG 
Ifølge Aasen er det populært med 
smale fuger på store gulv. Gjerne 
ned mot to millimeter. 

− Det kan kun bli pent dersom 
flisene er rektifiserte. Har du en 
billig flis, må du bruke bredere fuge 
slik at ujevnheter i flisen blir min-
dre synlig. En siste viktig ting med 
«Porcellanato»-fliser, er at de har 
et vannoppsug på bare 0,5 prosent, 
og er derfor også frostsikre og me-
get vedlikeholdsvennlige. Til sam-
menligning har «Bicottura» fliser et 
vannoppsug på opp mot 30 prosent, 
sier han.                     ¢
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Tekst: Chera Westman/ifi.no

3 LEVERANDØRER

FORSKJELLER: Ulike farger og lyshet på 
gulv markerer forskjellige funksjoner i tilstø-
tende rom. Opphøyde markeringer i gulvet 
geleider og varsler.

Bevisste valg av farger, kontraster, overflater og 
teksturer hjelper mange med funksjonsnedsettelse.

TEKNISK PLUKK

V ed å utforme bygg 
og miljøer slik at de 
blir så enkle å beve-
ge og orientere seg 
i som mulig for så 

mange som mulig, oppnår man 
en universell utforming som ikke 
diskriminerer personer på grunn 
av alder eller ulike funksjons-
nedsettinger. Bevisste valg av 
blant annet farger og kontraster, 
overflater og teksturer vil gjøre 
hverdagen enklere for mange. 
I teknisk forskrift til plan og 
bygningsloven stilles overord-
nede krav til funksjoner, uten å 
begrense friheten til utforming 
av bygninger og deres omgivel-

ser. Kravene omfatter alle publi-
kumsbygninger og arbeidsbyg-
ninger, og typiske områder det 
stilles krav til er inngangspartier, 
trapper, våtrom og fellesarealer.  
Når det kommer til gulv vil det-
te kunne innebære at gangsoner 
bør utstyres med taktile og vi-
suelle veivisere, risikoområder 
foran trapper og heiser bør ha 
advarselsmarkeringer, og lys-
hetskontraster bør benyttes på 
våtrom for at WC og vask skal 
være enkelt å oppdage. Samtidig 
må ikke ledelinjer og advarsel-
felter utformes på en slik måte 
at de representerer en fare og et 
hinder for andre. SKLIHEMMING 

I offentlige miljøer med tregulv brukes gjerne hardvoks- 
olje som overflatebehandling. Behandlingen kombi-
nerer oljens penetrerende og forseglende egenskaper 
med voksens overflatebeskyttelse. Samtidig bevares 
trematerialets naturlige utseende.  For områder der 
sklihemming ønskes finnes fargeløse hardvoksoljer 
med sklihemmende egenskaper som kan brukes alene 
eller i kombinasjon med et pigmentert produkt.

Foto: Tarkett

TAKTIL MERKING AV GULV
Loven sier ikke noe om hvordan ledelinjer og varselflater i gulv skal ut-
formes. Det er opp til beskrivere og bestillere å løse utformingen slik at 
funksjonen ivaretas. Taktil merking står i relieff mot den øvrige flaten, slik 
at den oppfattes ved normal gange, og kan bestå av et avvikende materi-
ale og farge- og lyshetskontrast. 
Taktile ledelinjer med langsgå-
ende spor og oppmerksom-
hetsfelt med opphøyde knotter 
eller profiler, samt trappeneser 
med luminanskontrast kan in-
stalleres i gulv og trapper for å 
vise vei og gjøre oppmerksom 
på hindre eller risikoområder.

INKLUDERENDE 
GULVDESIGN 

RENGJØR UTEN VANN
Antikke møbler skal man ta godt vare på. Mikrofiberklu-
ter og vann kan gjøre mer skade enn nytte ved at lim og 
farger løses opp eller skrapes vekk. Liberon Møbelren-
ser kan brukes på alt treverk, for å fjerne voks, fett, støv 
og skitt uten å ødelegge treets naturlige patina. Den er 
også super til å fjerne fett på kjøkkenskap, rengjøre fli-
sefuger, rense langrennsskiene for gammel smøring og 
fjerne gammel tape og klistremerker med mer. 

VINDUSMALING VARER
Maling er den behandlingen som varer og beskytter 
lengst. Til tremøbler til utebruk bør det benyttes en 
dør- og vinduskvalitet som gir en overflate som tåler 
mye vær og stekende sol. Malingen dekker godt og 
har god fargestabilitet. Den er også lett å påføre og 
renner lite – alt for at den skal være så enkel som mulig 
å bruke, og for å sikre et bra resultat.

Foto: Beckers

IKKE  
SKLISIKKER!

Ingen gulv er sklisikre. Der-
imot kan integrerte partikler 
slik som kvarts, karborundum 

eller glass, gjøre gulvet 
permanent sklihem-

mende.

Kontrastmarkeringer 
Når viktige bygningsdeler får veiledende 
merking, kontrasterende farger eller gråto-
ner, blir de lette å få øye på. For mange og 
store variasjoner vil lett virke forvirrende, 
forstyrrende og villedende. Det samme 
gjelder blanke overflater og speil.

Kontrastmarkeringer ...
…  viser kommunikasjonsveier gjennom 

store, åpne rom.
…  markerer forskjell mellom gulv, vegg og 

andre bygningsdeler.
…  markerer viktige installasjoner og funk-

sjoner ved bygningen.
…  skiller på dørblad, gerikter og dørvridere.
… gjør oppmerksom på nivåforskjeller.
… fremhever manøvreringspaneler.
… markerer trappeneser.

LUMINANS- 
KONTRAST

I teknisk forskrift og NS 11001-
1:2009 «Universell utforming av 

byggverk» stilles det krav til lumi-
nanskontrast. Luminanskontrast 

defineres som forskjell i lyshet, 
altså lysstyrken som stråler ut av 
en flate. Det trenger ikke å være 

en gråtonekontrast, men kan være 
en kontrast mellom ulike farger. 

Økt luminanskontrast øker 
synligheten av objekter uten at be-

lysningsstyrken økes, og er svært 
viktig for dybdesynet og evnen til 

å fokusere. 

LRV 
– LYSREFLEK-
SJONSVERDI

Ulike flater og farger reflekterer forskjellig 
mengde lys. LRV-tallet er en indikator som for-

utsier hvor lys eller mørk en farge vil se ut, og måles 
i prosent fra 0 til 100, der 0 står for en fullstendig 

sort flate, og 100 er en antatt perfekt reflekterende 
hvit flate. I praksis varierer LRV for 
vegger, tak og gulv fra 5 prosent til 

85 prosent. Lysrefleksjonsver-
dien brukes for å beregne 

luminanskontrasten i en 
flate.

Foto: Tarkett

Foto: Forbo Flooring
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På gulvfakta.no kan brukere, arkitekter og håndverkere få produsentnøytrale svar på 
egenskaper og bruksområder til en rekke gulvmaterialer. Samtidig bidrar arbeidet med 
nettstedet til å profesjonalisere bransjen.

Tekst: Chera Westman/ifi.no

Nettportalen gulvfakta.
no er allerede etter 
et drøyt års drift eta-
blert som en nyttig 
kilde til nøytral in-

formasjon for gulvbransjen. Uan-
sett om du er leverandør, utbygger, 
sluttbruker, arkitekt, håndverker 
eller prosjekteringsansvarlig, er 
gulvfakta.no stedet hvor du finner 
grunnleggende og produsentnøy-
tral informasjon om ulike gulvty-
per, hvordan de installeres, brukes 
og vedlikeholdes. 

– På gulvfakta.no finner du den 
viktigste informasjonen som hele 
bransjen er enig om, uansett hvil-
ken leverandør du har av gulv, 
sparkel eller annet. Innholdet på 
gulvfakta.no er rene fakta, basert 
på svensk og dansk informasjon og 
tilpasset norske forhold, sier Espen 
Josten, teknisk sjef i Tarkett og en 
viktig bidragsyter til prosjektet. 

PRODUSENTNØYTRAL 
– Jeg ser for meg at sidene kan bru-
kes av alle – fra arkitekter til pro-
sjekterende, utførende og sluttbru-
kere, samt renholdere, sier han. 

Også leverandører av produkter 
benytter seg av innholdet på gulv-
fakta.no i salgs- og markedsførings-
arbeidet.

– Vi refererer ofte til gulvfakta.
no ved uttalelser om egenskaper til 
produkter. Det vi henter der, refere-
rer ikke bare til hva vi mener, men 
er en produsentnøytral informasjon 
om produkter. Dette bidrar til at vi 
er blitt flinkere som produsent, sier 
Roger Sørlie, teknisk sjef i Gerflor.

REDIGERES AV FAGFOLK
Bak samleportalen gulvfakta.no 
står Forum for Gulvbransjen (FFG), 
som er en samarbeidsorganisasjon 
for gulvaktører på det norske mar-
kedet. Driften av gulvfakta.no skjer 
fra Informasjonskontoret for farge 
og interiør, ifi.no, og innholdet pro-
duseres av faggrupper for halvharde 
gulv, myke og harde gulv, samt en 
faggruppe for lim, sparkel og mørtel. 
Faggruppene består av teknisk per-
sonell fra de ledende leverandørene 
av gulv og tilbehør. 

– På sikt vil gulvfakta.no blir en 
form for bransjestandard som kan 
hjelpe de ulike aktørene å tenke i 
samme retning. Det er veldig viktig 
å ha felles bransjeregler som hele 
bransjen kan forholde seg til og vise 
til, sier Tore Carlson, teknisk sjef i 
Ardex Scandinavia AS.

– Felles retningslinjer er en viktig 
del av profesjonaliseringen og opp-
læringen av hele bransjen. I Norge 

GULVFAKTA.NO
Informasjonen på gulvfakta.no er helt leverandøruavhengig og noe alle in-
volverte kan enes om. Informasjonen er lett tilgjengelig for alle som trenger 
det, og målet er blant annet å unngå usikkerhet hos håndverkere, arkitekter 
og selgere, ved å samle all informasjon på en nøytral plattform. Gulvfakta.no 
er en levende side, som oppdateres jevnlig, og der ny informasjon fortløpen-
de kommer til. Faggruppene samles jevnlig for å utarbeide faglig innhold til 
gulvfakta.no, som alle i bransjen kan nyte godt av.

Foto: Nordsjö

har vi ikke hatt slike generelle regler 
før, og hvordan problemer løses har 
vært litt opp til hver enkelt håndver-
ker eller leverandør, sier han. 

TILGJENGELIG FOR ALLE
– Brukt på riktig sted og på riktig 
måte har alle ulike produkter livets 
rett, med mindre de er helse- og mil-
jøfarlige, og slike har jo ingen av de 
ledende leverandørene. På gulvfak-
ta.no finner man lett ut hva som er 
riktig bruk og produkt, sier Roger 
Sørlie, og får støtte fra Espen Josten: 

– Gulvfakta.no kan også brukes 
i forbindelse med befaringer. Her 
finnes bransjefelles vurderingskri-
terier for skjønnhetsfeil for ulike 
gulvtyper, det forklares hva som er 
feil og reklamasjoner, og hva som 
kan gjøres med det, sier Josten.       ¢

«På gulvfakta.no  
finner du den viktigste 

informasjonen som 
hele bransjen er  

enig om.»
Espen Josten, teknisk sjef i Tarkett

Alfort & Cronholm
Ardex
Boen
Danfloor
Duri Fagprofil
Ehrenborg
Element Studio
Forbo Flooring

Gerflor/DLW Flooring 
IBG
INTAG
Interface
MLF
Nora Systems
Norfloor
Osmo

Pergo
Polyflor
RBI Gulv
Sika/Casco
Tarkett
TreStjerner
Uzin
Woca

Fagpersonell fra disse bedriftene utarbeider gulvfakta.no:

GULVBIBEL GJØR  
BRANSJEN MER PROFF

Foto: GerflorFoto: Tarkett

Foto: GerflorFoto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no

Foto: Tarkett



RETT I BØTTA: 
− Aldri bruk grønn-
såpe når du vasker 

laminatgulv, sier 
teknisk sjef hos Uni-
lin, Leif Johansen. 
Han sier at vi kun 

skal bruke syntetiske 
vaskemidler som 

Ajax og Zalo. 

MEST MOPP: 
For fuktig rengjøring 

av laminatgulv er 
det en lett fuktet 
mikrofibermopp 

som gjelder. 
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SLIK RENGJØRES  
LAMINATGULV

Det er enkelt å rengjøre laminat. Så lenge du ikke går i såpefella.  
− Hva du enn gjør, ALDRI bruk grønnsåpe, sier teknisk sjef hos Unilin, Leif Johansen.  

Tekst: Robert Walmann/ifi.no  Foto: Pergo, Jordan, Tarkett

Til slutt kan du få det grå og klissete 
belegget som er nevnt i saken fra Te-
lemark, forteller han. 

SPAR PÅ VASKEMIDDELET
Ved fuktig renhold er det ifølge Jo-
hansen også svært viktig å ikke over-
dosere vaskemiddelet. 

− Bruk bare syntetiske vaskemid-
ler og vær forsiktig med doseringen. 
Når du vasker, bruker du en mikro-
fibermopp. På et kjøkken vil det 
alltid komme fett på gulvet som må 
rengjøres, men vær allikevel alltid 
sparsommelig med vaskemidlene, 
råder han.

 
FØLG BRUKSANVISNINGEN 
Teknisk sjef hos Tarkett, Espen Jos-
ten foreller at laminatgulv i all ho-
vedsak er enkle å rengjøre. 

− Som regel holder det med støv-
suging og tørrmopping. Skal du 
bruke rengjøringsmidler, gjelder 
det å følge produsentens anvisning. 
Kjenner du ikke gulvets opphav, gå 
til faghandelen for å få råd, sier han. 
Det finnes rengjøringsmidler som er 
spesielt utviklet for gulv. Spør etter 
dette i din lokale faghandel. Du kom-
mer også langt med et pH-nøytralt 
rengjøringsmiddel, sier han.

IKKE FOR MYE VANN
Josten forteller at det ikke bør 
brukes for mye vann på et vanlig 
laminatgulv. 

− For mye vann kan trenge ned i 
skjøter. Da kan du få svelling. Bruk 
en lett fuktig mopp. Tørk opp flekker 
med gang og hold gulvet rent med 
jevnlig vedlikehold. Dette er ikke noe 
hokuspokus, sier han.                                 

I gulvbransjens fakta-bibel og opp-
slagsverk «Gulvfakta.no» kan vi 
lese følgende om rengjøring av la-
minatgulv:
•  Laminatgulvet moppes med tørr mikro-

fibermopp eller støvsuges med børste-
munnstykke slik at riping unngås. 

•  Ved behov vaskes gulvet med godt opp-
vridd mopp, og avtørkes.  Vaskevannet 
skal være tilsatt et nøytralt rengjørings-
middel, dosert etter anvisning. Grønnså-
pe, voks, polish eller rengjøringsmiddel 
med slipemiddel skal ikke brukes. 

•  Laminatgulv kan være sensitive for stor 
vannpåkjenning. Derfor skal gulv vaskes 
med moderat vannmengde, og grundig 
ettertørkes. Bruk av for mye vann kan 
skade gulvet ved at det deformeres eller 
misfarges. 

•  Flekker fjernes umiddelbart med et ikke 
slipende universalrengjøringsmiddel. 
Flekker av asfalt, gummi, leppestift og 
skokrem ol. fjernes med rødsprit, ace-
ton eller lignende. Gulvet skal  rengjø-
res med fuktig klut, og ettertørkes grun-
dig. Stearin og tyggegummi skal stivne 
helt, før det skrapes forsiktig vekk.         ¢
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Tidligere i år kunne vi lese 
i avisene om en mann 
fra Telemark som had-
de vasket laminatgulvet 
med ublandet grønnsåpe 

like før huset skulle selges. Resul-
tatet ble et grått og klissete belegg 
med et påfølgende søksmål fra den 
nye huseieren. Vasketabben endte til 
slutt opp med å koste mannen nytt 
gulv, erstatning og advokatutgifter 
på godt over 340.000 kroner. 

Så hvordan skal egentlig et lami-
natgulv rengjøres? Vi har spurt ek-
spertene.

SÅPENE DU IKKE SKAL BRUKE
Leif Johansen er teknisk sjef hos 
Unilin i Norge. Et selskap som blant 
annet produserer Pergo laminat.  

− Jeg leste også den avisartikkelen. 
Den viser hvor ille det kan gå. For det 
første: Aldri! Jeg gjentar. Aldri bruk 
grønnsåpe eller natursåpe når du 
rengjør laminatgulv. Da vil du legge 
igjen en film på overflaten som over 
tid blir vanskelig å fjerne. Vannet 
fordamper, men såpen blir liggende. Foto: Tarkett

Foto: Jordan

Foto: Pergo
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I februar meldte Gerflors 
franske hovedkontor at sel-
skapet har inngått avtale 
om å kjøpe hele linoleum-
virksomheten fra DLW Flo-

oring. I kjøpet, som ble godkjent 
av myndighetene i løpet av våren, 
inngår fabrikken i Delmenhorst, 
i tillegg har salgsapparat og støt-
tefunksjoner ellers fått tilbud om 
å bli med videre. I Skandinavia er 
Gerflors selgere i full gang med å 
presentere linoleum sammen med 
de øvrige produktene i porteføljen 
– vinyl, laminat og tekstile gulv. 

– På sikt vil DLW bli helt inte-
grert i Gerflor Skandinavia, men 

foreløpig er kundesupporten lagt 
til Danmark. To av DLWs selgere 
er blitt med til Gerflor, og nå har vi 
i Norge åtte ansatte selgere og to 
agenter i ulike distrikter over hele 
landet, sier markedsjef prosjekt Il-
diko Vanem.

TURBULENSEN ER OVER
Selskapet DLW har eksistert si-
den 1882, men har gjennomlevd 
en turbulent tid, spesielt etter at 
Armstrong trakk seg for et par år 
siden. 

– Kundene, som i senere tid har 
opplevd usikkerhet vedrørende 
om produktene finnes tilgjengelig 

DLW ÅPNER FLERE  
DØRER FOR GERFLOR
Med kjøpet av linoleumvirksomheten i DLW er Gerflor 
blitt en komplett leverandør til prosjektmarkedet. Med 
linoleum som døråpner håper Gerflor Skandinavia på 
ytterligere vekst, også for vinylsegmentet. 

Tekst: Chera Westman/ifi.no

og hvilke leveransetider som kan 
forventes, kan nå være sikre på at 
DLWs produkter vil leve videre. 
Usikkerheten er borte, og er blitt 
erstattet av stabilitet og sikre leve-
ranser, sier Rune Langeteig, salgs- 
sjef prosjekt. 

Fabrikken har et lager av pro-
dukter, og kjører leveranser til 
Norge et par ganger i uken. Le-
veringstiden er nå 1-2 uker for 
DLWs linoleum. Gerflor 

«Usikkerheten er borte, og er blitt erstattet 
av stabilitet og sikre leveranser.»

Rune Langeteig, salgsjef prosjekt

DESIGNFABRIKK: Gino Venturelli og hans 
designavdeling er i full gang med utvikling av 
linoleumproduktene. (Foto: Chera Westman/
ifi.no)

KOMPLETT SORTIMENT: Gerflor 
er nå en komplett leverandør til store og 
små prosjekter. I sortimentet finnes vinyl, 
laminat og tekstile gulv. Etter overtakel-
sen av DLW er også linoleum en del av 
programmet.

Foto: Tor Henning Støldal/ifi.no

Foto: DLW

Foto: Gerflor

Foto: Tor Henning Støldal/ifi.no

Foto: Gerflor

Foto: Gerflor

Foto: Gerflor

Foto: Gerflor

Foto: Gerflor
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investerer mye i produktut-
vikling, og designavdelingen, under 
ledelse av Gino Venturelli, er allere-
de i gang med å utvikle nye design og 
overflater i linoleumsortimentet. 

– Nye formater og nye design 
kommer i løpet av 2019, sier Vanem.

EN GOD DØRÅPNER
Forhåpningene til integreringen 

av DLW er store i Gerflor, men 
det er et omfattende arbeid som 
foreløpig bare så vidt er kommet 
i gang. 

– Nå blir vi en komplett leve-
randør til større prosjekter. Vi 
får mulighet til å presentere våre 
løsninger for prosjekter der det er 
foreskrevet i hovedsak linoleum, 
men også en andel vinyl. I stør-

GULV FOR  
HARD  
TRAFIKK

Miljøskapende LVT-gulv av  
høy kvalitet. Vedlikeholdsvennlig 
og iht. BREEAM-NOR-krav.

designgulv

www.nordanger.no - gulv@nordanger.no 

Annonse

«Vi skal fortsette å bekjempe myten om at 
vinyl ikke er et bra valg for miljøet.»

Ildiko Vanem, markedssjef prosjekt

•  Linoleumproduksjonen i Delmenhorst har 
pågått siden 1882, da de tre fabrikkene «Hansa», 
«Schlüssel» og «Anker» ble etablert.

•  Fabrikkene ble i 1926 slått sammen til selskapet 
«Deutsche Linoleum Werke». Logoen til DLW 
ble da tegnet av den kjente tyske kunstneren og 
grafiske designeren Willi Baumeister. 

•  I 1998 blir DLW en del av Armstrong World 
Industries, en av verdens største gulvprodusenter, 
med base i USA. 

•  Armstrong trekker seg ut av DLW i 2015. Sel-
skapet overtas av et nederlandsk holdingselskap, 

Fields Holding, som skifter navn på selskapet til 
DLW Flooring. Da Gerflor overtok DLW i mai i 
år, hadde de to selskapene allerede samarbeidet 
i en årrekke, ved at Gerflor har distribuert DLWs 
linoleumprodukter blant annet til Frankrike. 

•  Gerflor er en av verdens ledende produsenter 
av gulvmaterialer, og har globalt 4 200 ansatte, 
17 produksjonsanlegg og fem forsknings- og 
utviklingssentre. Produktene blir solgt i 100 land, 
og omsatte produkter under varemerker som 
Taraflex, Mipolam og Taralay for omtrent 860 
millioner euro i 2017.

MILJØASPEKT:  
Linoleum er en 
helt annen type 

produkt enn 
vinyl, som også 

tilbyr gode miljø-
egenskaper og er 

Svanenmerket. 

re prosjekter er det ofte et ønske 
om færrest mulig leverandører 
som har gjort at Gerflor ikke har 
kommet på banen frem til nå, sier 
Langeteig.

– Linoleum vil fungere som en 
døråpner til et mye større marked 
for oss, og det blir vesentlig lette-
re å komme inn til en del aktører, 
sier Vanem og er samtidig tydelig 
på at linoleum av Gerflor ikke skal 
markedsføres som et mer miljø-
vennlig alternativ enn vinyl. 

MILJØBRA MED VINYL
– Vi skal fortsette å bekjempe my-
ten om at vinyl ikke er et bra valg 
for miljøet. Alle våre prosjektkva-
liteter har M1-sertifikat, og det 
er en strengere sertifisering enn 
Svanen når det gjelder emisjons-
nivåer. DLW blir et tilleggspro-
dukt til et allerede godt utprøvd 
produkt som fungerer bra og er et 
umerket miljøvalg, sier hun. 

For selgerne er det kundens 
behov og produktenes bruksegen-
skaper som skal stå i fokus. 

– Vi skal spørre hva det er kun-
den forventer av gulvet, og hvil-
ke krav og egenskaper det legges 
mest vekt på. Vi selger ikke pro-
dukter, men løsninger. Linoleum 
er en helt annen type produkt enn 
vinyl, som også tilbyr gode miljø-
egenskaper og er Svanenmerket. 

STØRRE DEL AV KAKEN
I Norge legges årlig cirka 450 000 
kvadratmeter linoleumgulv, og 
DLW hadde før Gerflor tok over 
selskapet en markedsandel på 
10-15 prosent. Til sammenligning 
kan det nevnes at markedet for 
vinyl er på 4 millioner kvadratme-
ter her til lands. 

– Men med linoleum i porteføl-
jen er det vesentlig lettere for oss 
å komme inn til enkelte aktører. 
Av og til er linoleum det beste al-
ternativet, men mange ganger vil 
vinyl fungere bedre. Det kan vi nå 
vise for kundene, sier Langeteig.

VINN-VINN
I helsesektoren i Sverige er PVC 
ikke et foretrukket materiale, og 
fokus på miljø er mye større. Og 
Gerflor venter at tendensene fra 
Sverige kommer til Norge også, 

DLW – ET TILBAKEBLIKK

og først ut er Utdanningsetaten i 
Oslo kommune, som uttalt fore-
trekker bruk av linoleum og gum-
mi. 

– Nå blir deres prosjekter også 
tilgjengelig for oss. Det samme 
gjelder andre steder der det øn-
skes PVC-frie alternativer, sier 
han, og forteller at Gerflor like 
før Fargemagasinet kom på besøk, 
tok imot en ordre på 5500 kva-
dratmeter av en variant av Lino 
Art til Bodø rådhus. 

Troen på de positive effektene 
av overtakelsen av DLWs linole-
umvirksomhet er sterk hos Ger-
flor. Også kundene har tatt godt 
imot nyheten, og er positive til 
den første umiddelbare effekten – 
mer sikre leveranser.

– Også for DLW er det bra å 
komme inn i en større organisa-
sjon. Dette er bra for alle parter, 
avslutter Ildiko Vanem.              ¢

Logoen til DLW 
ble da tegnet 
av den kjente 
tyske kunstne-
ren og grafiske 
designeren Willi 
Baumeister. 

Foto: DLW

Foto: Kristian Owren/ifi.no
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og midten av 1990-tallet. De spør 
ikke «Hva kan jeg gjøre for arbeids-
giveren?». De spør heller «hva kan 
arbeidsgiveren gjøre for meg?». De 
krever mye og får de ikke viljen sin, 
går de til andre. Det må kjempes 
for å holde seg attraktiv og lekker 
for denne generasjonen, sier Ny-
gaard.  

DRØMMER OM NATUREN
Det er her design kommer inn i 
bildet. Mest kjent er kanskje Fa-
cebook og Google. De har skapt 
gigantiske lekeplasser der unge får 
fritt utløp for kreativeten. Alt skul-
le være gøy og bråkete. Men midt 
i all lek og moro ble det litt mye 
stress. Derfor har også de omfavnet 
begrepet biofilisk design. 

− Et godt bilde på hva dette hand-
ler om kan skapes ved at du lukker 
øynene og tenker etter hva du øn-
sker å se når du åpner de 

En som har engasjert 
seg i dette rare ordet er 
Laila Berg Nygaard hos 
Interface. Hun kaller 
seg biofil. Det betyr at 

hun godt kan gi en klem til et tre. 
Biofile elsker nemlig naturen. De 
elsker også design som vekker hele 
sanseapparatet. 

MIDT I GRYTA
Hos Interface er kontorene mo-
derne. Her er fargerike gulv med 
ulik dekor og mønstre. Her er stille 
soner og sosiale soner. Teppeflisgi-
ganten har slått seg ned i Kristian 
Augusts gate like ved Tinghuset i 
Oslo sentrum. 

− Vi vil komme tettere på arki-
tekter og folk som skal innrede pro-
sjektmarkedet, forteller Nygaard. 

MÅ HOLDE SEG LEKRE
Nygaard vet at å innrede prosjekt-
markedet dreier om langt mer enn 
å velge fine teppefliser. Hun vet at 
det handler mest om dem som skal 
oppholde seg der. Og kravene til 
fremtidens lokaler er langt høyere 
enn det vi som har passert mid-
dagshøyden er vant til. 

− «Millennials» er de som er født 
mellom begynnelsen av 1980-tallet 

DESIGN SOM 
FOLKEHELSE:  

Laila Berg Nygaard 
hos Interface vil ha 

naturen med inn.  
− Naturlige inntrykk 
i et kontormiljø har 

en helsemessig 
fordel. Det hjelper 

blant annet folk 
med å takle stress, 

sier hun.

BRENNER FOR  
BIOFILISK DESIGN

Neste generasjon arbeidsfolk vil ha mer enn 
hyggelige kollegaer, god lønn og morsomme 

arbeidsoppgaver. De vil ha biofilisk design.  
– Det er fremtiden, sier Laila Berg Nygaard. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no
Foto: Robert Walmann/ifi.no, Interface

BIOFILISK I OSLO:  
Laila Berg Nygaard 

mener Østbanehallen 
i Oslo har lyktes med 

å skape et biofilisk 
miljø. – Her er vann, 

himmel, trær og 
restauranter som gir 

ly, sier hun. 

FULL FYR: I kontorlokalene til Inter-
face er det biofilisk design over alt. Det 
handler om å få inspirasjon og kraft fra 
naturens uttrykk. Derfor er flammebil-

der på veggen midt i blinken.

Foto: Tomasz Majewski
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igjen. De fleste vil se natur. 
De vil se himmel, trær, skog, dags-
lys og hav. De vil se det naturlige. 
I Norge er vi heldige. De fleste har 
utsikt til natur og jobber i godt lys. 
Slik er det ikke i resten av verden, 
forteller hun. 

SUNT MED PLANTER 
Undersøkelser Interface har gjort 
viser at 85 prosent på det globale 
markedet ikke jobber i lokaler som 
faller innenfor begrepet biofilisk 
design. Nygaard viser til tall som 
forteller at 47 prosent ikke har 
naturlig lys på arbeidsplassen. 48 
prosent har ingen planter i loka-
lene. 

− Vi har lenge visst at planter er 
godt å ha på kontoret, eller at far-

ger på veggene føles bra. Nå vet vi 
også at disse elementene holder 
oss 15 prosent friskere og gjør at vi 
jobber mer produktivt, sier hun

Interface har spurt unge og el-
dre over hele verden om hva de 
helst ønsker at lokalene skal inne-
holde. På første plass er naturlig 
lys. På andre plass er stillhet. Også 
sjøutsikt og sterke farger kommer 
høyt opp. 

− Det viser at design betyr noe. 
Det forteller også at naturlige inn-
trykk har en helsemessig fordel. 
Det hjelper folk å takle stress. Og 
selv om det ikke alt er ekte, kan det 
skapes design som illuderer det 
samme, sier hun. 

GLADE GULV OG VANNFALL

Nygaard forteller om da Telenor 
på Fornebu skulle legge teppefliser 
i en lang gang. 

− Det lå grå matter der. Så la vi 
på fliser i sterke farger. De ansatte 
reagerte umiddelbart og fortalte at 
fargene gjorde dem glade. Sterke 
farger er en del av biofilisk design. 
Det samme er duftlys eller lys som 
beveger seg igjennom dagen etter 
vår rytme. Biofilisk design er med 
andre ord et stort begrep. Det som 
påvirker sansene er biofilisk, sier 
hun. 

Nygaard var nylig hos et selskap 
i Holland der de hadde installert 
kraftig lyddemping i taket. Midt i 
rommet var det satt opp et vann-
fall.  

− Det viste seg at når de ansatte 
hørte vannlyden som etterliknet 
naturen, så jobbet de mer effektivt 
og ble lettere til sinns. Selv om det 
ikke er naturlig, så oppfattes det 
som naturlig, forteller hun. 

LOKKER DE UNGE
Nygaard tror fremtidens arbeide-

re vil bli mer bevisste på hvor de 
skal jobbe. Ikke bare med hva eller 
hvem. 

− Jeg tror arbeidsgivere kan 
lokke unge ved å tilby omgivelser 
som stimulerer flere sider av men-
nesket. Det å ha soner der folk kan 
være helt i fred, eller lekesoner der 
man kan være litt «gæren». Eller 
miljøer der rommene er innredet 
i forhold til hva du faktisk jobber 
med. Det handler om å stimulere 
sansene, sier hun.

BIOFILISK HANDELSTED
Et godt eksempel på offentlig rom 
som har lyktes med biofilisk design, 
er ifølge Nygaard Østbanehallen i 
Oslo. 

− Før var det lokaler uten sjel. 
Noen butikker var det, men lite 
folk. Når du står i rulletrappen fra 
den nye delen å ser utover lokalene, 
så ser du vann, himmel, trær og re-
stauranter som gir ly. Nå er det alltid 
mye folk der. Du får en følelse av å se 
utover savannen. Mer biofilisk enn 
det skal godt gjøres, sier hun.              ¢

«... disse elementene holder oss 15 prosent 
friskere og gjør at vi jobber mer produktivt.»

Laila Berg Nygaard hos Interface

FORM OG FARGE: Biofilisk design skal vekke hele san-
seapparatet. Det kan være former, farger og materialer.  
− Jeg tror arbeidsgivere kan lokke unge ved å tilby omgi-
velser som stimulerer flere sider av mennesket, sier Laila 
Berg Nygaard hos Interface.

GODT MED GRØNT: Mose på veggen. Teppefliser lagt som grønne «stier». Naturen skal bli med inn.  
– Vi jobber mer kreativt i slike miljøer, sier Laila Berg Nygaard. 

FOTPLEIE: 
Teppefliser 
med struktur 
og design som 
minner om stein 
eller sand.

Amtico International AB 
Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista 

T +46 (0) 8 584 233 24 
M info@amtico.se 

amtico.se

Spacia Parquet, et moderne LVT-gulv 
med fiskebensmønster og klassiske 
størrelser. Med de 2 størrelsene og  
12 design variantene er det lettere enn 
noen gang å lage leggemønster.  
Spesielt utvalgt for sin karakter, som 
passer i både tradisjonelle og moderne 
lokaler. 

Gå til amtico.se for å se og la deg  
inspirere av de siste nyhetene våre.

Spacia Parquet,  
LVT-gulv er både  
moderne og klassisk.

Amtico Scandinavia

Følg oss her:

Annonse
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i salgssituasjon trygghet på margin. 
Prisen på en pakke er lik uansett - ra-
batten slår først inn når du kjøper en 
pall, sier han. 

KLAR MED NYTT KONSEPT
De siste månedene har Dørum og 
hans mannskap fått på plass nytt 
konsept som i disse dager rulles ut 
i forhandlernettverket. Det har fått 
navnet «Room Concept by RBI».

− Dette er en helhetlig måte å sel-
ge gulv på. Alt for å gjøre det enklere 
for forbrukere og forhandlere å vel-
ge og å selge gulv. Våre merkenavn 
innen parkett, laminat, kork og vinyl 
er selvsagt de største rockestjernene, 
men avsender heter nå «Room Con-
cept by RBI», forteller han.   

SATSER PÅ VAREPRØVER
Et element i det nye konseptet er 
vareprøver. Dørum tror 

AUDAR DØRUM  
TROR PÅ TRE

Da Audar Dørum solgte livsverket RBI Gulv til Malorama, ble han selv med på flyttelasset. 
– Nå lanserer vi et konsept som gjør valg av gulv enda enklere, sier han. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no  Foto: Robert Walmann/ifi.no og RBI

Første mars i år ble 
Malorama eier av RBI 
Interiørs gulvvirksom-
het. Audar Dørums og 
selskapets andre hjerte-

barn «Smartpanel» takket dessverre 
for seg i juni.  

− Stor andel kampanjeproduk-
ter resulterte i for små marginer for 
«Smartpanel». Vi fikk ikke i gang nye 
produkter raskt nok, forteller han. 

Han tror imidlertid merkenavn 
og produkter vil få et godt liv videre.  
− Det er fordi Byggma kjøpte boet. 
Jeg er sikker på at de vil få til noe bra, 
sier han.

DRØMMEJOBB
Hos Malorama kan Dørum bruke ti-
den på det han kan best: konseptut-
vikling, salg og markedsføring. 

− I mitt forrige liv, som gründer i en 
mindre organisasjon, ble jeg ofte in-
volvert i «alt», og dette satte begrens-
ninger. Her i Malorama har jeg og 
salgsteamet gode støttefunksjoner 
rundt oss hele veien. Det skaper rom 
for å holde fokus, og forutsetningene 
er derfor veldig gode, sier han.  

STJERNELAG
Drømmeteamet består blant annet 
av tidligere stjerner fra RBI Interiør. 
Som teamleder under seg har Dø-
rum fått med Roald Hansen. Senior 

i RBI-systemet Jon Lund-Henriksen 
og Morten Øiestad er også med. Det 
samme er Øyvind Langelandsvik, 
Jo-Inge Jakobsen og nyrekrutterte 
Are Skjenald-Bernhardsen.  

ENDRINGER TIL DET BEDRE
− Kundene merker lite til at RBI Gulv 
har flyttet på seg og blitt en del av 
Malorama. I så fall er det bare til det 
bedre, sier han og peker blant annet 
på netthandelsløsningen i Farverin-
gen. 

− Lastebiler går i alle himmelret-
ninger hver dag, og leveringstiden er 
betraktelig kortere. Store distribu-
sjonsvolum gir gunstigere logistikk- 
og transportkostnader. Vi har derfor 
kunnet gjøre endringer i prispoli-
tikken. Fra å straffe småkjøp med 
splittgebyrer belønner vi nå heller 
større kjøp med pallerabatter. Dette 
gir forutsigbarhet for forhandler og 

«Kundene merker lite til at RBI 
Gulv har flyttet på seg og blitt en 
del av Malorama. I så fall er det 

bare til det bedre.»
 

Audar Dørum

NYE TAKTER: 
Første mars i år 
ble RBI en del av 
Malorama. Der har 
Dørum fått utvikle 
et nytt gulvkonsept 
som har fått navnet 
«Room Concept by 
RBI».
− Dette er en hel-
hetlig måte å selge 
gulv på ute i butikk, 
sier han.

PRØVER  
HJEMME:  
I Dørums nye kon-
sept skal vareprøver 
få mer oppmerk-
somhet i butikkene.   
− Vi tilbyr vare-
prøvemoduler til 
butikkene. Det er 
hyller med gulvprø-
ver som kundene 
kan kjøpe for en 
symbolsk sum, sier 
han.
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        LVT
 møter 
       teppe

LVT møter teppe
Vi har designet våre LVT- og teppefliser slik at de 
samarbeider sømløst uten overgangslister. Dette 
uanstrengte møtet mellom harde overflater, myke strukturer, 
endeløse mønstre og fargekombinasjoner gjør at du kan 
skape helt unike gulvdesigner. Kombinert med Interfaces 
helt unike produkt- og tjenesteportefølje får du alt du 
trenger for å løse din neste designutfordring og skape rom 
som mennesker kommer til å elske å oppholde seg i.

Interface Oslo
Kristian Augusts gate 5 
interface.com/lvt

Interface_LVT meet carpet_NO_212x286mm.indd   1 17/08/2018   11:52:17

Annonse

riktig bruk av vareprøver 
vil gi merverdi for butikkene.

− Vi tilbyr derfor vareprøvemo-
duler til butikkene. Det er kort sagt 
hyller med prøver som kundene 
kan kjøpe for en symbolsk sum 
som de får igjen når de bestemmer 
seg for produkt. Vi vil gjøre vare-
prøver mer tilgjengelige selv om 
butikken kanskje ikke har alle gulv 
på lager til enhver tid. Du kan aldri 
få nok vareprøver i butikken, sier 
Dørum. 

VIL VÆRE RÅDGIVERE
Et annet viktig poeng i «Room 
Concept» er kundebesøk. 

− Våre selgere skal tilføre kom-
petanse til forhandlere. De skal 
være rådgivere som driver frem 
bedre resultater. I det nye konsep-
tet har vi også utviklet et gulvpro-
gram der vi hjelper forhandlere 
med å utforme gulvavdelingen. Via 
vår app kan også gulvansvarlig i bu-
tikk få nyheter og kurs, sier han.

ALLE GODE TING ER TRE
I likhet med det norske folk, er også 
Dørum opptatt av tredekor. Derfor 
har han visittkort i tredesign. Snart 
blir kanskje firmabilen også foliert 
med tredekor. Alt materiell fra 
«Room Concept» ser ut som tre. 

− Den oppvoksende generasjon 
vil ha tre på gulvet. Men det tren-
ger ikke være ekte treverk. De vil 
ha trefølelsen på ulike materialer. 

Vi er godt forberedt og gir kundene 
et solid utvalg tredekor på parkett, 
laminat, kork og vinyl, sier han. 

LVT FOR FULL MASKIN
Et nytt medlem i RBI-familien er 
LVT. Et gulv som tåler vann, er be-
hagelig å gå på, gir lav trinnlyd, og 
som kan leveres med svært naturtro 
overflater. 

− Som gammel «tregubbe» har jeg 
vært skeptisk til plastgulv, men mar-
kedet har vokst kraftig, og som gulv-
grossist må også jeg henge på. Det er 
derfor gledelig at vi nå representerer 
Aspecta i Norge. De har utviklet et 
flersjikt produkt med vinyl på top-
pen og en plastkjerne med luft. Det 
gjør produktet veldig lett, og kjerne-
materialet sørger for stabilitet. Det 
tåler 70 °C overflatetemperatur og 
hele 30 °C i selve gulvet uten at det 
beveger seg – og kan legges flytende 
opp til 400 kvm. Aspecta var en av de 
første som begynte med klikk-LVT, 
forteller Dørum.  

KJEMPER OM KUNDENE
Han forteller at Malorama satser 
stort på overflateprodukter, og målet 
er å bli størst innenfor harde gulv. 

− Selv om vi nå er en del av Malora-
ma og har bred distribusjon gjennom 
Farveringen, skal vi fortsatt jobbe 
hardt for å skape sug i markedet slik 
at butikkene vil ha våre produkter og 
konsepter. Den kampen varer evig, 
sier Dørum.                   ¢

1-2-TRE: Dørum elsker tre. Derfor har han 
visittkort i tredesign. Også bilen kan vente 
seg ny folie i «tre». Nye generasjoner vil ha 
tre på gulvet, men materialet trenger ikke all-
tid være treverk, sier han.

FULL FART: Audar Dørum er gulvgutten 
som aldri hviler. Nå skal nyheter lanseres, og 
virksomheten går for full maskin i Malora-
ma-systemet. − Vår jobb er å skape sug i mar-
kedet slik at butikkene vil ha våre produkter 
og konsepter, sier han.
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I lokalene til Voksenopp-
læringen i Oslo løper det 
elever opp og ned trappene. 
De er i full gang med kurs 
og studier. På vei opp trap-

pen er også Tommy Christoffersen 
(48). Han har så vidt blitt varm i 
trøya hos den tyske gummigulv- 
giganten. 

FØRSTE FOT PÅ VERKET
I januar startet han som selger hos 
Nora Systems i Norge. Nå vil han 
vise frem sitt siste fullførte pro-
sjekt. 210 trappetrinn i gummi. 

− Her har vi nettopp levert fer-
dige trappetrinn til alle etasjene i 
bygget. Dette er trinn som festes 
med tape. De kommer i ulike leng-
der og kan bare klippes og justeres 
slik at de passer rett inn i trinnet, 
sier han.

TROR PÅ TRAPPER
Noe av det første Christoffersen 
falt for hos Nora var nettopp disse 
gummitrinnene. 

− Vi er de eneste som tilbyr ak-
kurat dette produktet. Jeg mener 
de er geniale. De er rimelige og 
enkle å legge. Derfor har jeg fått la-
get en katalog på norsk som jeg tar 
med til alle kunder. Prosjektmar-
kedet viser stadig mer interesse, så 
jeg har klokkertro på at salget skal 
gå bra fremover. Gulvleggerne for-
teller også at de liker å jobbe med 
disse trinnene, sier han. 

GULV SOM VARER
Nora Systems startet i 1930 med 
produksjon av gummisåler til sko. 

Tommy Christoffersen hos Nora Systems tar helst trappene.  
Nå er han nettopp ferdig med et trappeprosjekt i bygget til  
Voksenopplæringen i Oslo. – Disse trappene skal være like  
fine om 30 år, sier han. 

Tekst: Robert Walmann/ifi  Foto: Robert Walmann/ifi, Kristian Owren/ifi og Nora Systems

ANTISKLI: Gummitrinnene er også utstyrt med antiskli. Dette er fest ned i trinnet. 
− Du kan bestemme selv hva slags farge du ønsker i det antiskliområdet. Trinnene 
kan også leveres fluorescerende til nødutganger, forteller Christoffersen.

PÅ VEI OPP: Nyansatte 
Tommy Christoffersen hos 
Nora Systems liker å gå opp- 
over. Nå har han nettopp le-
vert 210 trappetrinn i lokalene 
til Voksenopplæringen i Oslo. 
– Disse trappene vil holde seg 
fine i minst 30 år, sier han.

GÅR

20 år senere finner eierne ut at de 
vil utvide virksomheten. I dag la-
ger det tyske selskapet gulv basert 
på en miks av natur- og industri-
gummi som blandes med minera-
ler fra naturlige kilder. Miljøvenn-
lige fargepigmenter hører også 
med. 

− Fordi dette er kvalitet tvers 
igjennom, vil disse trappetrinnene 
se like fine ut om 30 år. Det eneste 
vedlikeholdet som trengs er jevn-
lig vask med vann og mopp. Det er 
ingen toppsjikt som må behandles 
her, forteller Christoffersen.           ¢

MOT
NYE  

HØYDER
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Med gummibelegg i de 
åpne kontorlokalene til 
LPO Arkitekter – blir 
det mindre støy, godt å 
gå og lett å holde rent 
– og selvfølgelig tiltal-
ende for øyet. Det er 
tross alt arkitekter  
som holder til her.

LPO Arkitekter er et av 
landets ledende arkitekt-
kontorer. Og da deres 
egne kontorlokaler i Oslo 
skulle pusses opp, tegnet 

de det selvfølgelig selv – og de visste 
hva de ville ha. Til de lyse, moderne 
lokalene i Rosenborggata valgte de å 
legge 1400 kvadratmeter Artigo Uni, 
et gummigulv fra Polyflor.

– Hovedårsakene til at valget falt 
på nettopp det gulvet, er at det gir 
god gangkomfort, det er slitesterkt, 
enkelt å rengjøre og det demper 
trinnlyder, forklarer Henrik Finne, 
salgssjef Norge hos Polyflor. – I til-
legg har det et tiltalende utseende, og 
LPO falt for den silkematte overfla-
ten gulvet gir, sier han.

GULV SOM GJØR DEG GODT
I kontorlandskap, som ikke nødven-
digvis er kjent for å gjøre underver-
ker for kroppen ellers, er det viktig 
med et gulv som kjennes godt å gå på.

– Mange velger gummigulv på 
grunn av gangkomforten. Det er ve-
sentlig bedre å gå på over lang tid enn 
mye annet, sier Finne.

– I tillegg kan Artigo gummigulv 
bidra til et godt inneklima, noe som 
er avgjørende for et sunt kontormil-
jø, supplerer Hanne Jørgensen, pro-
sjektkonsulent hos Polyflor.

MINDRE STØY
En annen viktig grunn til at valget 
falt på gummi, var lyden. For på en 
arbeidsplass er det alltid viktig å ten-
ke på støynivået. Særlig i et åpent 
kontorlandskap.

– Når det er snakk om et stort, 
åpent kontorlandskap, som det er 
hos LPO Arkitekter, da er akustik-
ken veldig viktig. Høye hæler som 
klakker i gulvet eller tunge såler som 
haster forbi kan fort bli plagsomt og 
forstyrrende. Gummigulv gir god 
trinnlydsdemping mellom etasjer, og 
demper også klakkelyden og trom-
melyden man ellers kan få i lokalene, 
forklarer Henrik Finne.

GODT OG STILLE  
PÅ GUMMI

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor

POP MED GUMMIGULV
Det er ikke bare LPO som har sansen 
for gummi på gulvet. Rundt om i Nor-
ge ligger det tusenvis av kvadratme-
ter med Artigo.

– På store prosjekter rundt i hele 
Norge er det valgt gummigulv. Se på 
Kuben yrkesarena, der er det rundt 
12 000 kvadratmeter gummigulv i 
ulike varianter. Nord-Østerdal vide-
regående er et annet eksempel, som 
har mottatt flere priser for sitt bygg. 
På Ahus ligger det rundt 100 000 
kvadratmeter med gummigulv. Så 
det er mange ulike prosjekter, både 
små og store, der gummi foretrekkes, 
avslutter Finne.                 ¢

LPO ARKITEKTER
Sted: Rosenborggata 19C 
Prosjektansvarlig interiør og detaljering: Marie Claussen, 
sivilarkitekt og partner i LPO 
Gulv: 1400 m² Artigo Uni gummigulv fra Polyflor

TILTALENDE: LPO Arkitekter likte 
godt den silkematte overflaten og den 
enkle fargen. Det kom på topp av 
gulvets andre gode egenskaper. 

«Det er 
vesentlig 
bedre å 

gå på over 
lang tid 
enn mye 
annet.»
Henrik Finne,  

salgssjef Norge, 
Polyflor
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Av de 626  000 
h u s s t a n d e n e 
som pusset opp 
boligen inn-
vendig i fjor, 

var det mer enn  230  000 
husstander som enten byt-
tet eller pusset opp gulvene 
i boligen. 

Hvilke rom dominerer?
Det er i størst grad bade-
rommet og kjøkkenet som 
har fått nytt gulv. Mellom 
en femtedel og en fjerdedel 
har byttet gulv på kjøkken 
eller baderom. For de andre 
beboelsesrommene, er det 
mellom 3 og 5 prosent som 
har byttet gulv.

Valg av gulvtype tilpasses 
normalt til bruksområde, 
hvilket betyr at majoriteten 

velger keramiske fliser på 
badet. 

På kjøkkengulvet fore-
trekker vi først og fremst 
parkett, men også laminat 
er et materiale mange velger 
på kjøkkengulvet.

I stuen velger mer enn 6 
av 10 parkett, mens 2 av 10 
velger heltregulv.

På soverommene domi-
nerer også parketten, med 
laminat på en solid andre-
plass.

I entreen er ofte slitasjen 
på gulvet større, hvilket kan 
forklare at mer enn halvpar-
ten foretrekker fliser eller 
stein på gulvet i entreen.

Hvor finner vi  
«gutta på gulvet»?
De som i størst grad bytter 

gulv i den boligen de bor i, 
er bosatt i eneboliger. Hele 
44 prosent av de som har 
pusset opp eneboligen inn-
vendig, har også pusset opp 
ett eller flere gulv i boligen. 
For dem som bor i småhus 
eller leiligheter er andelene 
på henholdsvis 37 prosent 
og 31 prosent

Det er også visse forskjel-
ler mellom aldersgruppene 
når det gjelder andelene 
som gjør noe med gulvene i 
boligen. Det er i størst grad 
aldersgruppen mellom 30 
og 64 år som bytter gulv, der 
mer enn 4 av 10 av de som 
har pusset opp innvendig 
også har byttet gulv.

Og om noen lurte – så er 
det gutta man treffer hyp-
pigst på gulvet …

HVA SLAGS GULV 
VIL VI HA HVOR?

KÅRE ELNAN 
Partner og markedsdirektør i 

Prognosesenteret AS. Han har 
jobbet i selskapet siden 1990 
og har meget bred erfaring 

med alle typer analyser rettet 
mot bolig- og forbruker- 

markedet i Norden.

Gulvene har åpenbart mye å si for hvilket inntrykk man får av 
rommene i boligen. Det er kanskje også grunnen til at bytte av 
eller oppussing av gulv, er et av de høyest prioriterte tiltakene 
når det gjelder oppussingsarbeider i boligen.

?

KREFTING & CO AS
1305 Haslum

Tlf. 67 52 60 85
www.krefting.no

Fjerner og 
beskytter mot 
alle typer rust 

på de � este 
underlag

Annonse
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Trebarnsmoren fra Melhus i 
Trøndelag brenner for bran-
sjen. Interessen har vært der 

bestandig. Det startet da hun ut-
dannet seg til blomsterdekoratør. Så 
etablerte hun egen fargehandel og 
drev den i syv år. Neste stopp ble ut-
danning som interiørkonsulent. For 
tre år siden ble hun markedssjef hos 
Happy Homes Norge. 

− Min viktigste jobb er å bidra 
med fargekompetanse og å bygge 
merkevaren. Vi skal inspirere og 
motivere forbrukeren til å pusse 
opp gjennom vår kjede av 63 butik-
ker, sier hun. 

− Hva driver du med i dag? 
− I dag lager jeg en intern konkur-
ranse som handler om å kåre årets 
favorittfarge. Det skjer til høsten. 
Og så jobber jeg med siste innspurt 
på høstens DM-kampanjer. 

− Hva skal til for å få en god dag på 
jobben? 
− En god dag må inneholde humor 

og glede. Og det viktigste av alt: 
fargeprat. Hvis jeg også kan snakke 
om tapet, blir dagen komplett.  

− Hvordan når du målene dine? 
− Jeg bruker penn og papir og skri-
ver ned dags- og ukemål i en blokk. 
Så krysser jeg av etter hvert som 
målene nås. Jeg liker å gjøre det på 
«gammelmåten». 

− Hva skulle du bli da du var liten? 
− Jeg skulle bli blomsterdekoratør. 
Det ble jeg også. Men jeg ville ha 
mer farger og endte opp i farge-
bransjen. I tillegg tok jeg utdanning 
som interiørkonsulent.  

− Bytte yrke, hva ville du ha blitt? 
− Da ville jeg blitt psykolog. Rett og 
slett for å hjelpe folk til å få et bedre 
liv. 

− Favorittfarge? 
− Det er alle nyanser av grønt. Jeg 
er litt «hyper» og trenger roen fra 
naturens grønne fargekart. 

− Hva pusset du opp sist? 
− Det var stuen. Den fikk gulltapet, 
og så malte vi panelet grønt. Gulvet 
ble malt hvitt. 

− Hvor «handy» er du? 
− Jeg er ikke så veldig «handy», 
men jeg er ikke redd for å prøve. Jeg 
holder på med oppussing hele tiden 
og lærer etter hvert. 

− Neste oppussingsprosjekt?  
− Det blir en utestue. Da kommer 
det håndverkere som skal snekre. 
Det innvendige tar jeg selv. Vi 
legger spon og tapetserer den med 
fototapet eller vanlig tapet. 

− Favoritt TV-serie?  
− Jeg ser nesten ikke på TV. Men 
det må være noe spennende. Som 
TV-serien «24». Jeg har forresten 
sett en sesong av «Blacklist». Den 
var bra. 

− Hva har du «dilla» på for tiden?  
−Jeg har «dilla» på Troika hele året. 

For at Lene Høiseth (39) skal være lykkelig, må hun  
snakke om farger, tapet og oppussing hver eneste dag.  
− Hos Happy Homes har jeg funnet drømmejobben, sier hun. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no  Foto: Privat

FOLK I FARTA
LYKKEN ER 
FARGERIK 
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V E LV E T  C O L O R

Are you in the 
Mood for…
·  ultramatt og 

 dempet luksus 
·   fantastisk 

 fargeopplevelse 
· harmonisk ro
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FLINKEST I KLASSEN: Øystein Bergh 
Kristiansen (t.h.) driver rørleggerfirmaet 
«Rørleggergutta». Han er glad for å ha Rør-
kjøp-kjeden i ryggen. – De gir meg trygghet 
og alle verktøyene jeg trenger for å gjør en 
god jobb, sier han. Det liker Rørkjøp-direktør 
Frank Olsen.  
– Vi skal alltid være det beste valget, sier han.

For å bli medlem av Rørkjøp stilles strenge krav. Medlemmene må blant annet ha 
god økonomi og faglig dyktighet. Det har Rørleggergutta i Tønsberg.

Tekst: ifi.no Foto: Robert Walmann/ifi.no

I en kjeller i Vestfold sitter to 
rørleggere på kne. De kutter, 
skrur, vrir og vender. Rø-
rene må ligge riktig – og alt 
skal gjøres etter læreboka.  

Øystein Bergh Kristiansen vet at 
hans rørleggerbedrift «Rørlegger-
gutta» tilhører rørleggerbransjens 
A-lag. 

HYGGELIGE PRISER
− Det er trygt å ha Rørkjøp i ryggen. 
De sørger for at vi har alle de verk-
tøyene vi trenger for å gjøre en god og 
effektiv jobb. Og så skaffer de oss hyg-
gelige priser på varene, sier 36-årin-
gen, som også er mester i faget. 

ALDRI ARBEIDSLEDIG
Han leder en bedrift med åtte ansat-
te. De tar oppdrag både for prosjekt- 
og forbrukermarkedet i Vestfold. På 
10 år har de gått fra 0 til 10 millioner 
kroner i omsetning. 

− Uten rørleggerne stopper det 
meste, så vi blir nok aldri arbeids-
ledige. Men jevn vekst fordrer god 
service, sterk fagkompetanse og 

produkter med god kvalitet, under-
streker Kristiansen. 

STOLTHET FOR FAGET
Kristiansen har stor tro på yrkesfa-
get fremover. 

− Før var kanskje ikke anseelsen til 
rørleggeren på det nivået vi ønsket. 
Vi slet med å rekruttere ungdom til 
faget. Nå er det endret. Statusen er 
hevet, og vi merker større pågang fra 
ungdom som vil satse, sier han. 

Rørleggerkollega Lars Røgeberg 
nikker. Han mener han har verdens 
beste jobb.

− Det er et mannsdominert yrke, 
men får vi muligheten til å ansette en 
kvinnelig rørlegger, eller å lære opp 
en kvinnelig lærling, så gjør vi gjerne 
det. Vi har et viktig samfunnsansvar 
for å passe på rekruttering til bran-
sjen og har kontinuerlig lærlinger på 
opplæring. Bransjen har et stort be-
hov for dyktige fagfolk, sier de. 

UTEN RØRLEGGEREN  
STOPPER NORGE 
Rørkjøps direktør Frank Olsen er 
stolt av kompetansen hos medlems-
bedriftene.  Han leder et selskap som 
i dag teller nær 400 rørleggerbedrif-
ter og som har over 100 partnere av 
VVS-produkter og andre tjenester. 

− Det beste med denne jobben er 
hele tiden å jobbe med å utvikle oss i 
takt med tiden. Vårt fokus er å bistå 
medlemsbedrifter med å få en mer 
effektiv hverdag og sikre gode kun-

deopplevelser, sier direktøren, som 
mener at uten rørleggere så stopper 
det meste.

− Tenk om alle rørleggerne i Nor-
ge skulle reist på ferie til utlandet 
samtidig. Det hadde jo blitt helt kaos, 
smiler Olsen. 

FULL FART: Øystein Bergh Kristian-
sen (t.v.) og kollega Lars Røgeberg leg-
ger rør fra morgen til kveld. På 10 år har 
Rørleggergutta gått fra 0 til 10 millioner 
kroner i omsetning.
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RØRKJØP:

- VI ER NORGES BESTE 
RØRLEGGERKJEDE! 
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FAKTA OM RØRKJØP
•  Totalt har kjeden 1400 rørleggere 

spredt over hele landet
•  Fra hovedkvarteret i Asker jobber det 

17 personer som drifter hele kjeden, 
inkludert nettbutikker, overordnet 
markedsføring og 
IT-systemer.

•  Rørkjøp omsetter 
for 600 millioner 
kroner.

GLADE RØRKJØPERE: Fra øverste bilde oppe til høyre: Marius Rossing 
(Rossing Rørleggerbedrift AS), Haakon Gulliksen (Norsk Rørteknikk AS), Cecilie 
Bjørnerud Knap, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Rørkjøp, Kjell Ivar Nilsen 
(Bamble Rør), Jørn Mangelrød (Aqua VVS Senteret AS), Halvor Mellem (HM Rør 
AS), Espen Stene (Romerike Bad AS), Espen Cedell (CFA Rørleggerbedrift AS), 
Muzaffar Chaudhry (ASAP Rørservice AS), Odd Roar Øgård (Mesterteknikk As), 
John Mo (Mestermo VVS AS), Petter Antonsen (Vann og VarmeTeknikk AS), Roar 
Tindeland (Tindeland Rør AS), Gabriel Solheim (Solheim Rør AS), Trond Egil Mad-
sen (Rørleggermester Trond E. Madsen AS), Lars Guttorm (Lásse Rør AS), Olav 
Tellebon (Rørleggermester Olav Tellebon AS), Truls Kristiansen (VVTeknikk AS), 
Bjørn Christian Einander Jordfald (VVTeknikk AS), Lars Anton Bjellerås (Østerhus 
Rør As). I midten: Frank Olsen, adm. direktør i Rørkjøp.

Å melde seg inn i en 
eksisterende kjede 
var ikke interessant 
for de fem rørlegger 
 bedriftene. For den 

gangen besto kjedene i hovedsak 
av butikker som tilbød rørlegger-
tjenester. En rendyrket rørlegger-
kjede fantes ikke. 

− Vi starter vår egen og kaller 
den Rørkjøp, sa de. 

− Også bestemmer vi at kjeden 
tar kredittansvaret for alt som rør-
leggeren handler.

SOM ILD I TØRT GRESS
De ble enige om at kona til en av 
rørleggerne kunne være daglig 
leder. Kjøkkenbordet skulle være 
hovedkvarteret for de fem rørleg-
gerbedriftene.  Men ilden sprer 
seg, og snart er fem blitt til ti. Ti 
er blitt til tjue, og ballen fortset-
ter å rulle. Alle vil være med i den 
nye kjeden. Ett år senere omsetter 
Rørkjøp for 20 millioner, og det er 

på tide å få inn mer erfarne folk i 
ledelsen.  

KUN FOR DE BESTE
Inn kommer Åsmund Setsaas. Et 
kjent navn i rørleggerkretser. Han 
flytter «hovedkontoret» inn i nye 
lokaler i Asker. Egen administra-
sjon kommer også på plass. Det 
samme gjør nye regler for med-
lemsopptak. Det blir bestemt at 
Rørkjøp skal være en kjede for de 
beste i bransjen. 

TAKKET NEI
I 2007 ønsker man å fusjonere 
Rørkjøp med Varme og Bad, men 
forslaget blir nedstemt. Resulta-
tet er at daglig leder og styret går 
av. Det samme gjør en rekke med-
lemsbedrifter. Før avstemmingen 
om fusjonering var det 250 med-
lemmer. Nå var tallet 180. 

På den tiden jobbet sivil-
ingeniør Frank Olsen med bildeler 
til tungtransportsektoren. Olsen 

Ideen til etableringen av Rørkjøp ble skapt av en håndfull rørlegger-
bedrifter som for nøyaktig 20 år siden satt rundt et kjøkkenbord i 
Oslo. De var ikke fornøyd med de dårlige prisene fra leverandørene. 

Tekst: ifi.no  Foto: Nicolas Tourrenc og ifi.no

får oppdraget med å revitalisere og 
bygge kjeden til nye høyder. 

HJEM TIL VVS-BRANSJEN
Han hadde tidligere vært daglig 
leder hos Mora Armatur Norge og 
hadde fått god innsikt i hva VVS- 
bransjen handler om. Å få mulig-
heten til å bygge Rørkjøp til å bli 
landets største rørleggerkjede var 
som å komme hjem for den da 39 år 
gamle nordlendingen, som er vokst 
opp i Holmestrand. 

NYE TIDER
− Jeg brukte hele det første året til å 
reise rundt å snakke med medlem-
mene. Etter nedstemmingen om 
fusjon ble det revet og slitt i kjeden. 
Jeg måtte bygge ny tillit og en helt 
ny organisasjon. I dag, ti år senere, 
er vi den største rørleggerkjeden i 
landet. Vi har fortsatt en ambisjon 
om å vokse. Det er over 3000 rør-
leggerbedrifter i Norge, og vi vil 
ha med de beste. Det er vårt navn 
og rykte som gjør vekst mulig, sier 
han. 

FLINKEST I KLASSEN
Olsen forteller at han på sine ti år i 
selskapet ennå ikke har mottatt en 
eneste reell klage. 

− Det forteller meg at våre bedrif-
ter gjør en god jobb enten det er hos 
«fru Hansen» eller på større bygge-
prosjekter. Jeg ser stolt av å ha de 
flinkeste rørleggerne i klassen, sier 
Olsen som gleder seg til å feire Rør-
kjøps 20-årsjubileum til våren.       ¢

SLIK BLE DE  
RØRBRANSJENS ELITELAG
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FARGEVALGET: Huseiere Jan og Mar-
grethe velger Osmos dekorvoks i fargen 
«kullgrått» på kjøkkenbenken som passer 
mot gulvet og øvrig interiør.

SUPERSKRAPEN: En tohånds fasade-
skrape kommer til der maskinen ikke klarer, 
sier Lars Petter Rustan fra Jordan.

VINKELVINNER: Trekantskrapen fra 
Jordan gjør nytte i krokene.

HJØRNESLIP: Mirka har flere støvfrie 
slipehoder. Her er et firkantet hode.

Huseierne Jan og 
Margrethe i Asker 
elsker å lage mat. 
Men kjøkkenbenken 
byr ikke lenger opp 

til gastronomisk dans. 
− Vi blir bare triste av å se på den-

ne stygge benken. Den er like blass 
og livløs som gammel, ukokt pasta, 
sier de.  

BORT MED DET GAMLE
Derfor har samboerparet kalt inn 
eksperthjelp. Lars Petter Rustan 
fra Jordan skal vise hvordan en 
kjøkkenbenk kan slipes ned uten 
støv. Anders Døvre fra Osmo Nor-
dic skal på elegant vis farge inn 
benken på nytt. De vil vise at denne 
jobben er så enkel at alle kan gjøre 
det selv. 

DET VIKTIGE KVARTERET
− Bruk den grove siden og gni og 
gnukk, så får du bort såpe og fettre-
ster, sier Lars Petter.

Han viser huseier Jan hvordan 
benken skal rengjøres med «oppus-
singswipes» fra Jordan.  

− Hvis benken ikke er ren før 
vi sliper, så bare flytter vi møkka 
rundt på benken. Det er lønnsomt å 
bruke et kvarter med wipes. 

TREKANTSKRAPE TIL ALT
I hjørnene og langs vinduslistene 
bruker Lars Petter en trekantskra-
pe for å få bort smusset som har 
gjemt seg. 

− Denne trekantskrapen i herdet 
stål er genial. Egentlig er den en 
vindusskrape.

Benken er klar for maskeringsta-
pe. Lars Petter bruker en gul tape 
der han ikke vil at slipemaskinen 
skal komme til. For å sikre tapen 
legger han «Gaffa»- tape over. 

− Den heter egentlig lerretstape. 
Noen kaller den duct-tape. Men 
bruk aldri bare lerretstape rett på 
underlaget. Limet er for kraftig, 
sier han.  

KVIER SEG FOR STØVET
Endelig er det klart for selve mes-
terverket. Vi skal se hvordan ben-
ken slipes støvfritt. 

− Vi vet at folk kvier seg for å få 
slipestøv rundt i hele huset. Derfor 
selger Jordan slipemaskiner og sli-
pepapir fra Mirka. 

FOR SYNS SKYLD
Lars Petter legger slipehodet ned 
på benken. I løpet av sekunder 
kommer bart treverk til syne. Stø-
vet forsvinner inn i hullene på 
slipehodet og ender opp i en egen 
tank.  

− For å sikre de mest nærliggende 
områder har vi hengt opp dekkfolie 
på skapdørene inne på kjøkkenet. 
Men det er mest for syns skyld, sier 
han. 

Med jevne og store bevegel-
ser flytter slipemesteren utstyret 
rundt på benken. Først med grovt 
80-papir. Så en runde med 120-pa-
pir før han avslutter med 180-papir. 
Benken blir naken, glatt og silke-
myk. 

− Vi bruker en oscillerende mas-
kin der hodet vibrerer fem milli-
meter. Vi bruker bare en hånd og 
trykker lett. Maskinen gjør jobben. 
Og det skal veldig mye til før du sli-
per skjevt. 

Langs kanter og inne i hjørner 
bruker vi et firkantet slipehode, 
også fra Mirka. Til de trangeste ste-
dene hvor denne ikke kommer til, 
går vi over til manuelt arbeid, sier 
han.  

SKRAP MED SUKSESS
Jordans trekantskrape kommer til 
sin rett igjen.

− Bak blandebatteriet og inne i 
kantene «sikler» vi av overflaten 
med skrapen. På litt større områ-
der der slipehodene ikke kommer 
til, anbefaler jeg å bruke denne to-
håndskrapen. Den er genial fordi 
bladet er svakt buet. Det betyr at du 
ikke får riper. 

NY KJØKKENBENK 
PÅ 1-2-3

Det er ikke vanskelig å slipe ned og farge inn en sliten kjøkkenbenk. − Velger du riktig verktøy 
går jobben som en lek, sier Lars Petter Rustan.

Tekst og foto: Robert Walmann/ifi.no

«Vi blir 
bare tris-
te av å se 
på denne 

stygge 
benken.»
Jan og Margret-

he, huseiere
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VinylLocking i korte fakta:
• Flytende vinylgulv for offentlig miljø
• Integrert lyddemping
• Kan gjenbrukes/gjenvinnes
• Klikkfunksjon for enkel legging
• Slitesjikt på 0,5 mm
• Total tykkelse er 5,0 mm
• 7 års garanti
• Finnes i mange mønstre og farger

Et klikkgulv i vinyl som kombinerer slitestyrke, 
ergonomi og lyddemping! 
Meget naturtro tre- og stenimitasjoner.

Et perfekt valg av gulv for offentlige miljøer 
som restauranter, butikker, kontor o.l, der 
du vil ha et gulv som er slitesterkt og lett å 
renholde. Dessuten kan du installere gulvet 
direkte uten grunnarbeid.

DURI FAGPROFIL AS  I
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo  I
tlf. +47 24 13 13 50  I  faks. +47 24 13 13 51  I  
ordrekontor@fagprofil.no I www.fagprofil.no

Vinylgulv med klikkfunksjon og integrert lyddemping
for offentlig miljø

Kontakt oss for mer informasjon.

PUR-sjikt

Slitesjikt på 0,55 mm

Dekorfilm

Engineered Luxury Vinyl Core

Drop & Lock Click System

Akustikkbakside

1 

2

3

4

5

6

KONTAKT OSS! 
DURI FAGPROFIL AS  - Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo  |  
tlf. +47 24 13 13 50  |  faks. +47 24 13 13 51  |  
ordrekontor@fagprofil.no  |  www.fagprofil.no

NYHET!

Slitesjikt 0,5 mm. Total tykkelse 5,0 mm.

VinylLocking
Vinylgulv med klikkfunksjon for offentlig miljø

VinylLocking i korte fakta:
- Flytende vinylgulv for offentlig miljø
- Kan gjenbrukes/gjenvinnes
- Klikkfunksjon for enkel legging
- Slitesjikt på 0,5 mm
- Total tykkelse er 5,0 mm
- 7 års garanti
- Finnes i mange mønstre og farger:

Annonse

Til slutt går Lars Petter 
over med et slipepapir og finpusser 
lett for hånd.  

− Bruk hånden og øynene. Se et-
ter sliperiper. Dem pusser vi lett 
bort. Helt til slutt tørker vi av ben-
ken med en mikrofiberklut. Den 
fjerner alt som måtte ligge igjen av 
slipestøv, sier han. 

DEN NYE OLJEN
Utenfor står Anders Døvre fra 
Osmo Nordic. Han vil inn og vise 
hvor enkelt det er å gi benken ny 
farge. 

− Jeg skal farge inn benken med 
en dekorvoks, forteller Anders. 

− Denne grønne påføringspaden 
er laget av fleece. Den sørger for at 
du får riktig mengde olje på ben-
ken. Husk at det skal veldig lite olje 
til. Det gjelder bare å få mettet po-
rene. All olje som blir liggende på 
toppen skal vi tørke bort, sier den 
erfarne oljesjefen. 

Boksen med Osmo-oljen rom-
mer nesten en liter. Det er nok til 
over 18 kvadratmeter. 

Anders bruker en rørepinne til 
å dryppe olje fra boksen og over på 
påføringspaden. Han legger den 
ned og polerer oljen inn i benken.  

− Denne jobben gjør vi bare en 
gang. Men ikke bruk for mye olje. 
Når jeg drar fingeren over, skal vi 
ikke se fingermerker, sier han. 

EI BØTTE MED VANN
For å få oljen enda raskere ut på ben-
ken, finnes også en hvit påførings-
pad. 

− Den har ikke så mange kontakt-
punkter og vil fordele oljen raskere. 
Vi etterstryker med den grønne flee-
cepaden og overskytende olje tørker 
vi bort med lofrie filler. Fillene kan vi 
også bruke til å påføre olje i hjørner. 
Husk å kaste fillene i ei bøtte med 
vann. De kan selvantenne, sier han.  

Etter bare få minutter er hele ben-
ken dekket med ny olje, og rommet 
har fått et helt nytt uttrykk. 

Anders tenker at mange lar være å 
vedlikeholde benken fordi de tror det 
er tidkrevende og vanskelig. 

BESKYTTENDE TOPPOLJE
Om et døgn er benken tørr. Da kan 
vi legge et lag med toppolje.

− Topoil beskytter og sørger for 
at benken blir slitesterk og van-
navisende. Nå skal vi legge et litt 
tykkere lag. Så mye at du kan se 
merker etter fingrene når du drar 
over. Men unngå «høye brøyte-
kanter», sier han.

Anders har tatt med en terras-
se- og veggbørste. Han har nappet 
av håndtaket og bruker den til å 
fordele oljen utover benken. 

− Du kan også bruke den grønne 
fleecepaden eller en 100 millime-
ter pensel med bred, stiv bust. Det 
viktigste er at du fordeler oljen 
jevnt hele veien.  Så lar du benken 
tørke natten over.             ¢

NOEN  
DRÅPER: Det 
skal ikke mange 
dråper med olje 

til før benken 
skifter farge. – 

Bruk den grønne 
påføringspaden 

og tilhørende fle-
ece. Den sørger 

for at du doserer 
riktig, sier Anders 
Døvre fra Osmo.

STØVFRITT: 
Slipemaskinsys-
temet fra Mirka 
gjør slipejobben 
støvfri. – I tillegg 
går det utrolig 
raskt og smidig. 
Et lett trykk og 
maskinen gjør 
jobben, sier Lars 
Petter Rustan fra 
Jordan.

NYTT 
KJØKKEN: 

Jordans støvfrie 
slipemaskin og 

Osmos dekorvoks 
har skapt et nytt 
kjøkken. – Ben-

keplaten ble helt 
fantastisk. Rom-

met har totalt 
endret karakter. 

Nå kan vi endelig 
kose oss på 

kjøkkenet igjen, 
sier huseier Jan 
og Margrethe.
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Forbrukere i oppus-
singsmodus er villig til 
å vurdere tapet. En un-
dersøkelse utført blant 
besøkere blant ifi.no sine 

lesere før jul, viste at 43 prosent av 
dem som er i ferd med å sette i gang 
et oppussingsprosjekt mener at ta-
pet er et sannsynlig eller svært sann-

synlig valg. Men salget av tapet gjen-
speiler ikke denne innstillingen. I en 
årrekke har tapetsalget dalt. 

– Trenden går feil vei, sier Kristi-
an Owren, adm. direktør hos Infor-
masjonskontoret for farge og inte-
riør, som hvert kvartal samler inn 
statistikk på produsentenes salgs-
tall for tapet. 

Nå tar bransjen grep for å snu tren-
den. En samlet tapetbransje – med de 
ledende leverandørene og farge- og 
interiørkjedene i samarbeid – har satt 
ned en arbeidsgruppe for å utarbeide 
tiltak som skal styrke salget.

De første tiltakene som vurderes 
er å øke innsatsen for å formidle 
kunnskap og engasjement i butikk-

Salget av tapet skal opp. Nå samler leverandører og kjeder seg til en felles innsats for 
å snu den negative trenden. Det skal i første omgang gjøres med økt kunnskap og 
engasjement i butikkleddet og bedre kommunikasjon mot forbruker. 

SAMARBEID SKAL  
LØFTE TAPETSALGET

leddet, samt å bedre kommunikasjo-
nen mot forbruker. Budskapet er at 
tapet både er en enkel, rask og rime-
lig måte å pusse opp vegger. 

Det ble ett av de konkrete resulta-
tene ved et drøftingsmøte hos IFI i 
midten av august. 

KUNNSKAP KOMMER FØRST 
Et punkt arbeidsgruppen jobber med  
videre er å igangsette et samarbeid 
der målsetningen er å lære butikk-
selgere mer om tapet, og hvordan 
man setter opp tapet. Løsninger 
arbeidsgruppen ser på er regionale 
kurs for å løfte salgsapparatet, og et 
økt fokus på å kommunisere til både 
forbruker og butikkansatte at tapetet 
er enkelt.

– Butikkene sliter med å jobbe 
med tapet. Det oppfattes som merar-
beid å selge tapet enn å selge maling, 
sier Inge Arthur Aasen hos Fantasi 
Interiør. 

– Vi ser klart og tydelig at de som er 
gode på tapet og har interesse, selger 
mye tapet. Men hvis den personen 
ikke er på jobb, går kunden ut med 
maling, sier Tale Henningsen, krea-
tiv leder og ansvarlig for tapetkatego-
rien hos Fargerike. 

– Vi som produsenter må i økt grad 
kommunisere at det er enkelt å ta-
petsere, sier Marianne Krogh Sand, 
daglig leder hos Borge. 

Stian Wiulsrud hos Wifa er enig i 
at opplæring og engasjement i butikk 
er viktig: 

«Vi ser klart og 
tydelig at de som er 

gode på tapet og har 
interesse, selger mye 
tapet. Men hvis den 
personen ikke er på 
jobb går kunden ut 

med maling.»

Tale Henningsen, 
kreativ leder og ansvarlig for tapet- 

kategorien hos Fargerike

Tekst: Chera Westman/ifi.no  Foto: Robert Walmann/ifi.no

– Men vi må også skape forståelse 
for hvor mye du tjener på å selge ta-
pet kontra maling, sier han.

PRIS PER KVADRAT?
Ytterligere et hinder for økt ta-
petsalg er en misoppfatning hos 
kunden om at tapet er dyrt. 

– Kunden ser plater som koster 
100 kroner per kvm, og sammenlig-
ner det med en tapetrull som koster 
1000 kroner. Normalt går det fem 
kvadratmeter på en rull, og da blir 
kvadratmeterprisen 200 kroner. 
Det er ikke dyrt! Jeg ønsker derfor 
økt kommunikasjon av pris per kva-
dratmeter ut mot konsument, sier 
Roar Aune hos Storeys. 

Et problem med den typen kom-
munikasjon er at prisen inn til bu-
tikk varierer. Fraktkostnaden er ulik 
fra leverandør til leverandør, og om 
du bestiller to ruller eller en kar-
tong. Det kan derfor være vanskelig 
for selgeren å være trygg på forut-
sigbarheten, og å være sikker på å få 
dekket kostnadene når han oppgir 
kvadratmeterpris på tapet. 

– Det hadde vært morsomt å teste 
kvadratmeterpris i noen butikker, 
sier Stine Solheim, kjedeleder i Far-
gerike. 

FOR MYE Å VELGE I?
Norske hus- og boligeiere er på vei 
vekk fra det hvite, minimalistiske. 
Siden utvalget av tapetfarger og 
-mønstre er stort, burde veien ligge 
klar for tapetbruk. Men det store ut-
valget kan også gjøre det vanskelig å 
velge. 

– Bransjen har ikke gjort det lett 
for seg med utvalget. Vi hører mye 
negativt fra våre butikker om tapet-
bøker – de koster mye penger og er 
for mange, slik at det er for mye å 
velge i. Butikken er derfor nødt til å 
ha en dedikert person som er oppda-
tert til enhver tid, sier Wiulsrud.

Malingbransjen er flink til å mar-
kedsføre trendfarger, og der ligger 
ikke bare sterk konkurranse, men 
også en stor mulighet for tapet: 

– Vi burde bli bedre og raskere på 
å matche tapet opp mot trendfarger. 
Ved å hjelpe butikkene med å sorte-
re utvalget og ta frem tapet som pas-
ser til nye farger, fargekart og Årets 
farge kan vi gi butikkene gode verk-
tøy, sier Stine Solheim.                ¢

BRENNER FOR TAPET: Hvordan 
kan leverandører og kjeder samarbeide 
for å løfte tapetsalget? Det var tema for 
et møte hos IFI i midten av august. Med 
på møtet var Roar Aune (Storeys), In-
gar Killingstad (Fibotex), Stine Solheim 
(Fargerike), Marianne Krogh Sand 
(Borge), Inge Arthur Aasen (Fantasi 
Interiør), Torhild Rustenberg (Storeys), 
Stian Wiulsrud (Wifa), Jonhild Bjerkli 
(Kulør), Gro Welle Watne (Tapethu-
set) og Tale Henningsen (Fargerike). 

SNU- 
OPERASJON: 
Tapetmarkedet 
er ikke i fritt fall, 
men trenden er 
nedadgående. 
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NYTT FRA IFI.NO

Inspirasjon, tips og råd
til nybygg og oppussing!

VELKOMMEN, RØRKJØP!
Vi er glade for å ha fått med Rør-
kjøp på IFI-laget! Rørkjøp er en 
landsdekkende rørleggerkjede 
bestående av rundt 400 rørleg-
gerbedrifter rundt om i landet 
– og egen nettbutikk. Sammen 
med Rørkjøp vil IFI arbeide for 
å fremme viktigheten av å bru-
ke faglærte rørleggere og gode 
kvalitetsprodukter på badet. Vi 
gleder oss til videre samarbeid!

Dramatisk nedgang skal snus
Fersk statistikk fra tapetbransjen fra andre kvartel i år viser en 
dramatisk nedgang i tapetsalget. Siden første kvartal 2016 har ta-
petsalget sunket med hele 40 prosent. Bare siden samme periode i 
fjor har salget gått ned 32 prosent. Dette er en svært negativ trend 
som må snus. I samarbeid med leverandører og kjeder har IFI nå 
startet arbeidet med å se på muligheter for å løfte tapetmarkedet. 
Det første møtet ble avholdt i midten av august, og sammen håper 
vi å komme opp med løsninger som kan snu den negative trenden.

BRANSJENS SKRYTEBLAD
Planleggingen av IFI.NO: Prosjekter er godt i gang. Dette er bran-
sjens eget «skryteblad», der vi viser frem spennende og innovative 
prosjekter ved rehabilitering og nybygg av offentlige bygg. Har 
dere et prosjekt dere ønsker å vise frem? Det kan være butikker, 
kjøpesentre, skoler, barnehager, helsebygg, hotell eller kontorbygg. 
Du har fremdeles tid til å sende inn et prosjekt du vil ha med. Send 
oss en mail på ifi@ifi.no.

IFIBAROMETERET
PR. 23.8.2018

IFIbarometeret viser verdien  
av IFIs pressedekning i norske medier.

Kilde: Retriver

Antall lesere daglig i snitt: 

630 244
Antall lesere hittil i år:

147 477 175
Antall artikler:

3 830 
(2609 web, 1192 trykk og 28 blogg) 

Annonseverdi: 

kr 99 194 043

TA HELGEN 
TILBAKE
 MINDRE RENGJØRING. MER UTFORSKING.  

NULL SPYLEKANT. NULL SMUSS. NULL PROBLEM. 
Porsgrund presenterer en ny generasjon av Rimfree® toaletter  
som er enkle å rengjøre. Uten spylekant er det ingen steder for 
smuss og bakterier å gjemme seg. Slik at du kan gjøre  
rengjøringstid om til turtid. www.porsgrundbad.no/rimfree

Toalett med 
spylekant 

Rimfree®  
toalett

173044_Rimfree_ad_summer_NO_202x286.indd   1 01.02.18   12:59

Annonse

TIPS OSS GJERNE!
September er entrémåned her hos IFI, der vi retter litt ekstra fokus på dette 
rommet på ifi.no og i våre presseutsendinger. I oktober er det stue/lys som 
står for tur. Send oss gjerne tips til saker du mener vi bør skrive om – som er 
relevante for månedens tema eller noe helt annet – enten på ifi.no, til pressen 
eller til en av våre publikasjoner. Tipsene kan sendes til mari@ifi.no. 

HOLD DINE KOLLEGAER OPPDATERT
For kun kr 199,- pr. år sender vi Fargemagasinet hjem til dine ansatte/kolleger. 
Kontakt oss på ifi@ifi.no for å bestille medarbeiderabonnement.

TAPET SKAPER MAGI!
Best i l l  tape tp røver  t i l  d i t t  nes te  p ros jek t  på

borge.no
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HOTELL I SÆRKLASSE GAMMEL PRAKT I NY DRAKTFARGERIK SKOLE UNIK FARGESETTING

MALER MED FRIE TØYLER KLINIKK MED ANSIKTSLØFTNING ET LITE STYKKE PARIS FLAGGSKIP I STRANDKANTEN

IFI.NO: PROSJEKTER
1957 – 20175. ÅRGANG

Annonse
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Annonse

BECKERS  
REKRUTTERER 
Tore Meyer-Mørch går fra stilling som regi-
onal salgssjef i Jotun til stilling som salgssjef 
proff i Tikkurila Norge. 

Christine Hagen Pettersen er ny mar-
kedssjef i Tikkurila og går fra stilling som 
markedsansvarlig i Nordpeis AS, der hun har 
vært ansatt i 13 år.

NYTT OM NAVN
Redaksjonen (ifi@ifi.no.)

I andre utgave av Fargemagasi-
net kunne man lese en repor-
tasje hvor Jan Åge Iversen fra 
Polyflor hevder at vinyl gulv-
belegg er et godt miljøvalg. 

Det er ikke nødvendigvis riktig og det 
er ingen vinylgulv i dag som klarer 
kravene for å bli Svanemerket. Jeg vil 
her benytte Forbo Marmoleum, som 
er Svanemerket, til å sammenligne 
miljøegenskapene til vinylgulv. 

ECOproduct metoden ble beskre-
vet på et overordnet nivå i reporta-
sjen hvor fire områder blir vurdert; 
emisjoner til innemiljø, helse- og 
miljøfarlige stoffer, materialressur-
ser og klimagassutslipp. 

Når et materiale skal vurderes er 
det vesentlig å se på hva produktet 
består av, hvilke råvarer som inngår. 
ECOproduct setter opp 3 områder 
for en slik vurdering: sekundæ-
re fremfor jomfruelige, fornybare 
fremfor ikke-fornybare og bærekraf-
tige fremfor ikke-bærekraftige. 

I EPDen for Expona Commercial, 
som ble omtalt i reportasjen, så kan 
man lese at 52,9 % av materialet be-
står av kalkstein, et ikke-fornybart, 
jomfruelig, men naturlig materiale, 

og av ECOproduct regnet som et 
bærekraftig materiale. Resten består 
av ikke-fornybare og i stor grad jom-
fruelige fossile råvarer. Å hevde at et 
materiale som i stor grad er basert 
på olje er miljøvennlig, er etter mitt 
skjønn diskutabelt. 

Det eneste som er bærekraftig 
(men ikke fornybart) er altså kalk-
steinen, resten er fossilt; ikke-bæ-
rekraftig og ikke-fornybart. Fra 
ECOproducts perspektiv er et miljø-
vennlig produkt produsert av mate-
rialer som er bærekraftige, fornybare 
og helst sekundære. Det er av denne 
grunn jeg finner det diskutabelt å 
hevde at vinylgulv er miljøvennlig.  

I henhold til EN15804 er internt 
produksjonsavfall fra samme pro-
duksjonslinje ikke sekundært mate-
riale, dette bekreftes av EPD Norge. 
Installasjonsavfall som blir retur-
nert til fabrikk og benyttet på nytt 
blir betraktet som sekundært mate-
riale. I reportasjen uttaler Iversen at 
Polyflors heterogene produkter har 
et snitt på 40 % gjenbruksmateria-
le, i henhold til EPDene fra Polyflor 
så er andelen sekundære materialer 
mindre enn 20 %. 

Kommentar av Morten Aarhus, daglig leder, Forbo Flooring AS

«INGEN VINYLGULV  
ER SVANEMERKET»

Morten Aarhus 
Daglig leder 
Forbo Flooring 
AS

Det at BREEAM-NOR aksepterer 
opp mot karakter 6 i ECOproduct 
er nok mer en svakhet ved metoden 
til BREEAM-NOR, som i prinsip-
pet aksepterer alle typer materialer 
bortsett fra ikke-sertifisert tropisk 
tre. Det vil nok i fremtiden ikke være 
naturlig at alle materialer kvalifise-
rer til poeng for alle BREEAM-NOR 
nivåene, spesielt ikke for nivåene 
Excellent og Outstanding. Her vil 
nok andelen ikke-bærekraftige og 
jomfruelige råvarer bli avgjørende 
for hva som blir akseptert. Svane-
merkets kriterium nummer 1 (O2) 
krever at et produkt må minimum 
inneholde 60 % fornybare råvarer 
eller 70 % gjenvunnet materiale for å 
bli Svanemerket.  

Vinylgulv benytter generelt en 
meget lav andel fornybar energi, 
Expona Commercial 5,2 %, Forbo 
Marmoleum 53,8 %. 

Ser vi på klimagassutslipp så får 
Expona Commercial karakter 3 hvil-
ket er bra, til sammenligning får For-
bos Marmoleum 2,5 mm karakter 1 i 
ECOproduct. 

De øvrige områdene som emisjo-
ner til innemiljø og helse- og miljø-
farlige stoffer er normalt meget bra 
for de fleste vinylgulv. 

Det er viktig å påpeke at ECOpro-
duct vurderer kun miljøbelastnin-
gen fra de tre første fasene (A1-A3) i 
en spesifikk EPD; råvarematerialer, 
transport og tilvirkning, eller vug-
ge-til-port som det også kalles. Det 
er dette som kan dokumenteres og 
verifiseres. Resten er kun scenari-
oer som man antar vil skje i forhold 
til transport, installasjon, bruksfase 
og avhending. De fasene er selvsagt 
også viktig å ta med i betraktning når 
man skal vurdere et materiale totalt 
sett, men de fasene kan ikke verifise-
res på forhånd. 

Den dagen produsentene blir i 
stand til å benytte sekundære ma-
terialer i stor skala, og klare kravene 
for å bli svanemerket, så vil vinyl-
gulvene kunne vurderes som miljø-
vennlige. Det store gjennombruddet 
kommer når gamle vinylgulv blir 
råvarer til nye gulv, ombruk, men det 
er nok fortsatt langt frem til vi ser 
dette hos alle produsentene. De fles-
te produsentene har inntil nylig be-
nyttet ftalater som mykgjørere i ulik 
grad, og det vil vi jo ikke ha tilbake i 
nye produkter.                ¢ 

FRA KREFTING TIL STOREYS AS
Etter en periode hos Krefting, går nå Roar Aune 
til Storeys AS for å arbeide som tapetselger. 

TILBAKE I INHOUSE GROUP
Torhild Aune Rustenberg er ansatt som kreativ 
leder i InHouse Group AS og det nye Storeys 
AS. Hun vil jobbe i en delt stilling, 60 % for 
InHouse Group AS og 40 % for det nye Storeys 
AS.

POLYFLOR MED NY MANN
Polyflor Nordic har ansatt Thomas Gulbrandsen 
som Distriktssjef Midt-Norge. Thomas er 45 år 
og bor på Flatåsen i Trondheim. Han har tidligere 
jobbet som teamleder for Trøndelag Fylkeskom-
mune, med ansvar for maler- og gulvavdelingen 
i fylket. Thomas er malermester fra 2001, og har 
også ledet et malerfirma og drevet sitt eget i 
tidsrommet fra 2003 - 2008.
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– Grønt er best, men det viktig-
ste er å unngå rødt, sier Hammer-
stad. 

Polyflors vinylprodukter har 
fått gode karakterer, med grønt 
punkt på de fleste områder. 
Minst bra gikk det i kategorien 
Ressursbruk. Her granskes og 
vurderes andelen fornybare og 
ikkefornybare råvarer, bruken 
av sekundære råmaterialer samt 
energikilder. 

– Innhenting av gode og bære-
kraftige råvarer er et fokus for Po-
lyflor, noe vi har forpliktet oss til 
gjennom BES 6001 sertifiseringen.  
Vinyl kan også gjenbrukes man-
ge ganger uten å miste egenska-
per. Alle våre produkter er  

Polyflor har latt eksterne eksperter gjennomgå EPD-ene for alle vinylprodukter, og gi karakter 
på miljøpåvirkning. – Vi er ikke overrasket over de gode resultatene, og dette er et løft for vinyl 
som produktgruppe, sier Jan Åge Iversen hos Polyflor. 

Tekst: Chera Westman/ifi.no  Foto: Polyflor   Illustrasjoner: ECOproduct

Polyflor har bedt Byggtje-
neste gå gjennom EPD-
ene for vinylproduktene 
i sortimentet for å be-
regne miljøprofilen til 

disse ved en tredjepartsvurdering. 
Produktene er så meldt inn i ECO-
product som er en metode og data-
base for miljøvennlige materialvalg 
i byggenæringen. Her stiller tepper, 
vinyl, linoleum og andre typer gulv 
på likt i utgangspunktet, og nøkkel-
data blir vurdert etter de samme 
kriteriene. 

– ECOproduct gjør det mulig å 
sammenligne ulike produkter. Nå 
kan vi bevise det vi har visst hele 
tiden, våre vinylprodukter er et 

VINYLGULV MED GODE 
MILJØKARAKTERER

godt miljøvalg. Vi har en så god mil-
jøprofil at våre produkter kan bru-
kes i alle typer miljøbygg, sier Jan 
Åge Iversen, teknisk sjef i Polyflor.

LETTERE Å SKJØNNE ENN EPD
Bakgrunnen for ECOproduct er at 
informasjonen i EPD-er oppleves 
som vanskelig å lese. En EPD er 
heller ingen miljødeklarasjon, men 
et regnskap der miljøpåvirkningen 
gjøres rede for på en standardisert 
måte. I ECOproduct dekodes og 
settes poeng på miljøegenskaper 
til materialer, slik at ulike produk-
ters forskjellige miljøpåvirkning 
kan sammenlignes. Er resultatene 
gode nok, gir de poeng i Breeam 
NOR-prosjekter. 

For utbyggere, rådgivere og ar-
kitekter er databasen verdifull når 
de skal finne produkter som støt-
ter miljøprofilen til bygget, og for 
håndverkere er den nyttig når de 
ønsker å presentere trygge pro-
dukter for sin oppdragsgiver. Bak 
systemet står de tyngste aktørene 
innen miljøarbeidet i norsk bygge-
industri; Grønn Byggallianse, SIN-
TEF Byggforsk og Norsk Byggtje-
neste AS.

– Både ved BREEAM-prosjekter, 
offentlige bygg og andre signalbygg 
som ønsker en god miljøprofil, er 
det vanlig å bruke ECOproduct 
for å finne produkter og materia-
ler med god miljøprofil, sier Arne 
Hammerstad hos Byggtjeneste. 

– Systemet er også blitt er verktøy 
for produsenter som ønsker å bedre 
sin miljøprofil. Gjennom ECOpro-
duct kan de få ideer om hva i et pro-
dukt som kan bli bedre, for eksem-
pel økt innslag av sekundærmaterial 
er eller nye energikilder, sier han. 

RØDT, HVITT OG GRØNT 
Basert på informasjonen i gjel-
dende EPD-er vurderes en byg-
gevare i forhold til inneklima, 
innhold av helse- og miljøskade-
lige stoffer, ressursbruk og driv-
huseffekt. Produktet måles på 
ulike ting innen hver kategori, og 
jo lavere poengsum som oppnås, 
dess bedre er miljøprofilen. I til-
legg vises gjennomsnittsverdien i 
form av symbolene grønt punkt, 
hvit firkant og rød trekant innen 
de ulike miljøområdene.

MILJØBRA: Vinylgulv kan få gode 
miljøkarakterer. Det viser ECO-produ-
cts gjennomgang av EPD-ene til alle 
Polyflors vinylprodukter – homogene, 
heterogene og sklihemmende gulv. 

POLYFLORS MILJØARBEID
•  Polyflor er et britisk selskap som produserer vinylgulv i  

England. Sammen med andre britiske produsenter samler 
de inn store mengder avkapp og renovert gulvmateriale 
som brukes i nye gulv. I årene 2009-2015 ble 2000 tonn 
samlet inn, blant annet fra Norge. 

•  Hos gulvleggerbedrifter fra Trondheim og sørover står 
containere til innsamling. 

•  England ligger langt fremme når det kommer til miljø-
arbeid. Blant annet brukes hele BREEAM-systemet der. 
BREEAM-NOR er kun en liten del av systemet. 

•  Polyflor oppfyller kravene til sertifieringssystemet BES 
6000, og ble i 2017 forfremmet til Excellent. 

•  Hvert år lager selskapet en omfattende bærekraftsrapport. 

KOMMENTAR TIL ARTIKKEL I FARGEMAGASINET 2/2018

NYE MEDARBEIDERE I SIKA NORGE
Sika Norge har fått en ny General Manager etter Georg Lind. Ny sjef er 
sveitseren Ralph Spielmann. Ny produktsjef er Steffen Ambjørnrød, 
som erstatter Thomas Solheim. Christina Niemi er ansatt som Digital 
Marketing Spesialist med ansvar for alle websider og digitale flater. 
Evelyn Gustavson begynner 3. september som Teknisk markedsfører. 
Hun vil få ansvar for produksjon av markedsmateriell. 

Faksimile fra 
Fargemagasinet 
2/2018

TEPPEKOMPETANSE  
TIL DURI FAGPROFIL
Kenneth Lundsberg, med bakgrunn fra 
blant annet Teppebussen og Ehrenborg, har 
tiltrådt stilling som Fagansvarlig Gulv hos 
Duri Fagprofil. Kennet har arbeidet i selska-
pet i omtrent ett års tid og erstatter Arne H. 
Lorentzen som har gått av med pensjon.  

NY SJEF I GEBERIT
Tor Martin Garsjø er fra 1. september ny 
administrerende direktør for Geberit AS. 
Han kommer fra en tilsvarende stilling i 
Norsk Wavin. Garsjø er også styreleder 
for VVP, Produsentforeningen for VA- og 
VVS-fabrikanter i Norge.
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Global Living
Borge byr på tidsriktige tapetdesign med inspirasjon fra hele verden i na-
turens egen palett. Kolleksjonen Global Living byr på utsøkte trykketek-
nikker som gir helt spesielle, taktile overflater og en spennende atmosfæ-
re. (borge.no)

PROFF FINISH  
PÅ TRE OG METALL

Beckers’ nye og eksklusive produktserie Mood for ma-
ling av tak, vegger og møbler innendørs har vakker farge-
gjengivelse og utmerket slitestyrke. Mood består av flere 
ulike produkter. Mood Professional Finish er en ny, unik 
og vanntynnet interiørmaling som er enkel å male med, 
samtidig som den gir en hard og holdbar overflate. Den 
nye formelen gir en overflate som varer lenge og som tå-
ler flekker og slitasje. Malingen gir et halvblankt og glatt 
resultat uten penselmerker, og den kan brukes på treverk 
og metalloverflater innendørs. (beckers.no)

RENT OG PENT  
MED HAGERTY 
Krefting lanserer Hagertys mikrofiber-
votter til rengjøring av forskjellige over-
flater. Microfiber gloves glass rengjør og 
pleier glassoverflater, som vinduer, speil, 
keramiske komfyrtopper eller noen an-
nen overflate. Microfiber gloves keramikk 
og fliser rengjør og pleier keramiske overflater og fliser. Den fjerner fettflekker, og gjør 
overflaten blank uten å skade den. Microfiber gloves rustfritt stål er perfekt til å rengjøre 
overflater av stål, børstet stål, krom, aluminium og rustfritt stå, på kjøleskapet, ovnen, 
kaffemaskinen eller andre overflater. (krefting.no)

Polyflor lanserer en helt ny far-
gerik Premium-serie homogene 
gulv, kalt Palettone PUR. Gulvet 
finnes i 50 klassiske, nøytrale, 
beroligende og dristige farger, 
der hver farge består av en solid 
fargebase og komplementære 
tonete chips. Palettone er ret-
ningsfri og har et halvmatt preg 
som sikrer jevn fordeling av lys-
refleksjoner. Alle nyanser er til-
gjengelige på rull, og 12 av disse 
nyanser finnes også som fliser, 
og seks farger er tilgjengelige 
i en statisk avledende versjon 
(SD). (polyflor.no)

PRODUKTAKTUELT
ifi@ifi.no

EN VERDEN AV FARGER

Spør oss om
universell utforming

INDUSTRI OG BOLIGPRODUKTER AS
Brobekkveien 80C - 0582 Oslo  •  Tlf: 23 24 48 00  •  E-post: firmapost@ibg.no • www.ibg.no

VI KAN TAKTILE PRODUKTER
Taktil betyr følbar og benyttes for 
å markere ledelinjer, krysningspunkter 
og hindringer, til hjelp for blinde og
svaksynte.

Vi tilbyr taktile produkter i pvc, stål og 
aluminium for gulv og trapp:

• Fare og oppmersomhetsfelt
• Trappeneser med sklihemmende ilegg
• Sklisikring

Våre produkter er produsert med tanke 
på høy belastning, trafikk og rengjøring.

Ta kontakt
med oss for mer

informasjon

Se ibg.no for flere
av våre

produkter

Annonse

Sphere er en ny tapetkolleksjon fra 
Fantasi Interiør i solid vinyl med fi-
ber bakside. Meget enkel å sette 
opp. Den kan skures, og egner seg 
svært godt i rom som skal tåle litt ek-

stra. Kolleksjonen består av en rekke 
spennende mønstre i mørke eller lyse 
nyanser, som kan passe som bak-
grunn for en moderne stil, retro eller 
klassisk og elegant. (fantasi.no)

Stilig og robust 
Golvabias to nye tekstile nyheter setter preg på gulvet. Avalon 
er et teppe i supermyk velur, med vakre fargeskiftinger og et 
levende uttrykk. Den svært myke kvaliteten gjør gulvet raskt 
til en favoritt i hjemmet. Avalon kommer i 12 myke og lysekte 
farger. Lounge er et litt tykkere teppe som gir en lun og koselig 
atmosfære. Teppet finnes i ni farger som er spesielt tilpasset 
den nordiske interiørstilen. Lounge kan legges både som hel-
dekkende teppe og som avpasset. (golvabia.no)

MYKE GULV  
MED KARAKTER

Laminat som tåler vann
Pergo Sensation lever opp til navnet sitt. Ikke bare er de sli-
testerke, enkle å legge og ser flotte ut. Takket være Aqua- 
Safe-teknologien er Sensation laminatgulv også 100 
prosent vannavvisende. En forseglet overflate som dek-
ker hele planken – hele veien ned til de fasede kantene 
– hindrer at vannet trenger inn i gulvet. Vann, skitt og søl 
legger seg heller på overflaten og er enkelt å tørke av. 
Dette gjør at Pergo Sensation er perfekt for rom som 
krever litt ekstra, som gangen og kjøkkenet. (pergo.no)
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... Finner du på  
nett og i butikk

Tips & ideer  
for hele  

hjemmet!

 Bli inspirert og finn din forhandler på: golvabia.no

Oppgrader hjemmet ditt  
med nye gulv, fliser og tepper fra Golvabia. 

Vil du bli forhandler for bransjens bredeste gulvsortiment?  
Ta kontakt med Salgsjef Henrik Andersson for mer informasjon.

Annons_olika format_Ditt Hem+Din stil_2018.indd   1 2018-08-22   08:17:37
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FUNKSJONELT PÅ BADET
Geberit Monolith toalettmodul er et elegant og funk-
sjonelt alternativ til en synlig sisterne. Frontdekslene 
er laget av sikkerhetsglass, og finnes i ulike farger, slik 
at modulene alltid matcher stilen på ditt baderom. To-
alettmodulen fås i to høyder og passer til både nybygg 
og renovering. Den oppgraderte versjonen, Geberit 
Monolith Plus toalettmondul, har i tillegg en rekke 
ekstrafunksjoner, som luktavsug, sensorteknologi, 
LED-belysning og soft-touch aktivering. (geberit.no)

Har du full kontroll? 
Wifa-kjeden passer deg som er enig i at det 
enkle ofte er det beste, og ønsker å være 
«herre i eget hus». 
Wifa har erfaring og driftsform som tar vare 
på effektiv, lokal tilpasning. 

Annonse

PRODUKTAKTUELT
ifi@ifi.no

ARBEID 
BEDRE

Flügger supplerer 
nå sitt sortiment av 
arbeidstøy med en 
lettvektsbukse med 
fireveis stretchstoff, 
høy slitestyrke og 

vannavvisende finish. 
Mascot «Advanced». 
merkes nærmest ikke 

mot huden. Buksebeina 
er ergonomisk formet 

og har dobbeltsømmer 
på bena og i skrittet.

Med integrert akustikkbakside oppnår Duri Fagprofils nye 
klikk-LVT 15 dB demping, og er derved et godt alternativ 
i miljøer der lyder kan bli forstyrrende. Gulvet har en stabil 
kjerne og takler høy restfukt i underlaget. Det kommer i 16 
ulike tredesign og elleve forskjellige stein- og flismønstre. 
Bordene klikkes enkelt sammen med vertikal klikk, og har 
preget PUR-overflate. (fagprofil.no)

Problemløser-LVT
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Gulvet fremhever hjemmet ditt! Som et bærende element for interiøret kan riktig valg av gulv 
utgjøre forskjellen, og spiller derfor en viktig rolle i det å skape en konsistent interiørstil. 
Vi i BOEN vil gjøre det enklere for deg å fi nne gulvet som passer din stil – og din personlighet. 

boen.com/no

G
ulv: Eik Andante hvit Live Pure, Castle plank

LIVE PURE

- Innovativ overfl a� � knologi
- Ultr� att naturlig fi n� h 
- Svært motst� dsdyktig 
 mot smuss og væsker 
- Høy UV-stabili� t og sli� styrke

Ny� t! 
Live Pure - en ultramatt overfl ate 

som bevarer treets personlighet.

BOEN_Fargemagasinet_216x286_022016.indd   1 16.02.2016   13.41
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Forestia lanserer nå et helt nytt 
spongulv, kalt Forestia Proffgulv 
– fordi man er helt avhengig av et 
godt underlag for å legge et per-
fekt gulv oppå. Den nye, sterke 
klikkprofilen gjør monteringen 
av gulvplatene enklere enn med 
tidligere produkter. Og til tross 
for navnet Proffgulv, er det også 
et supert produkt for hobby- 
snekkere og andre som ønsker 
et produkt som gjør det enklere 
å legge et undergulv med proft 
resultat. Forestia Proffgulv vil 
bli levert i format 22x620x1820 
mm i to kvaliteter – standard og 
ekstra (ekstra er fuktbestandig).  
(forestia.no)

NYE, LETT MONTERBARE GULVPLATER

SLITESTERK OG 
MATT GULVMALING
Nye Carazzo fra Pure & Original er en 
svært slitesterk maling med høy kjemi-
kalieresistens, som kan brukes på gulv, 
trapper, kjøkkenskap, dører, lister og mer. 
Den gir et matt utseende og er tilgjen-
gelig i alle Pure & Original sine farger, 
som inneholder 100 prosent naturlige 
fargepigmenter. Malingen er meget 
motstandsdyktig mot kjemiske påvirk-
ninger som vin, juice, og kaffe, og i tillegg 
er den hurtigtørkende og gir lite lukt.  
(pure-originalnorway.no)

VAKTMESTER PÅ BOKS
Transyl, kalt vaktmester på boks, er en multifunksjonell problemløser med «fuk-
tende», spredende og klatrende egenskaper. Oljen når utilgjengelige steder, og 
er ideell for demontering og vedlikehold av metallinnretninger. Transyl løsner 
også metall som har rustet fast og smører låser og hengsler. Et perfekt produkt 
for høstrengjøring av sykler og verktøy, og kanskje man har en knirkende bildør? 
(owatrol.no)

Naturlig palett
Tarketts parkettkolleksjon Shade har fått 
flere nye fargenyanser og variasjoner. Hver 
og en av disse er nøye utvalgt fra naturens 
egen fargepalett for å matche skandina-
viske interiørtrender og stiler. Gulvene 
produseres i henhold til prinsippene for 
en sirkulær økonomi. Med Shade kan man 
velge blant naturens vakreste farger, og i 
tillegg få et gulv som er produsert på en 
bærekraftig måte. (tarkett.no)

Pop med rask pensel
Jordans nye utendørspensel i Ultimate-serien har patentsøkt bustsammensetning som gjør at ma-
learbeidet går raskere enn noensinne. Penselen tar opp mer maling enn andre pensler, og fordeler 
malingen jevnere og gir dermed et riktigere malingsjikt. Penselen er pakket inn i en praktisk oppbe-
varingsboks som holder busten fuktig i opptil to uker etter bruk, samtidig som boksen holder ma-
lingsølet på et minimum når du legger penselen fra deg. Den nye Ultimate-penselen er på kort tid 
blitt meget populær, og produsenten får gode tilbakemeldinger på kvalitet. (jordanvethvordan.no)

Foto: CheraWestman/ifi.no

Annonse
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CascolFloor M1 
 lavemisjons trelim

Nyhet !

• Spesielt godt egnet for 
 not / fjær-liming og skrudde 

 undergulv mot bjelkelag 

• Møbler og tredetaljer

• Høy strekkfasthet

• Hurtigherdende trelim 

 med kort presstid

• Fuktighetsbestandig D3

• God varmebestandighet

For mer informasjon, besøk www.casco.no

Dette er M1 :
M1-sertifikatet er en garanti for lave emisjoner og mindre 
lukt. Med M1 er produktet godkjent etter grundige tester 
utført av et uavhengig laboratorium.

Annonse

INNOVATIVT MED KAKAOBØNNESKALL
Marmoleum produseres av naturlige, fornybare råvarer og inneholder ingen ftalater, mykgjørere eller 
mineraloljer. Linoleumgulvene er sertifisert i henhold til både Svanen og Blue Angel, og også tildelt 
Reddot Design Award for Marmoleum Cocoa som er tilsatt kakaobønneskall. Resultatet er en ny 
og spennende overflatestruktur som både ser naturlig ut og føles moderne. Gulvet er en del av 
kolleksjonen Marmoleum Solid, der også linoleum inspirert av stein eller betong, ensfarget linoleum 
og subtilt mønstrede gulv inngår. (forbo-flooring.no)

Infinity er en ny kolleksjon fra Om-
exco. Den består av ti flotte design 
i en vakker fargepalett. Her finner 
vi kvaliteter i fiber og tekstil, alt fra 
ensfargede, elegante striper – til 
spennende overflater i skinn og tre-
finér. (intag.no) 

Ny kolleksjon  
fra Omexco 

BRUKERVENNLIGE 
PRODUKTER FOR 
PANEL
Enten du har vegger med gulnet 
panel eller et nytt panel du ikke vil 
skal gulne, har Tyrilin produktene 
som gir et flott og trendy utseende. 
Tyrilin panelbeis eller interiørbeis 
er vakre kvalitetsprodukter som 
beskytter mot videre gulning. (ty-
rilin.no)

PRODUKTAKTUELT
ifi@ifi.no

STENG  
PROBLEMENE INNE
Sot, kvister, nikotin og vannskjolder i un-
derlaget kan lage stygge flekker gjennom 
ny maling. Med Butinox Interiør Sper-
rende Maling stenges problemene inne 
etter kun to strøk. Malingen fungerer som 
både grunning og toppstrøk og påføres 
med rull og pensel på vegg, panel, list og 
tak. Malingen gir et matt og flott utseen-
de, som er svært vaskbart. Kan brekkes i 
lyse farger fra hvit- og A-base. Kommer i 
2,7 liter og 9 liter. (butinoxinterior.no)

TAPET FOR 
DE MINSTE

Jack’n Rose er en ny kolleksjon tapet til 
barnerom fra Storeys. Et slitesterk vinylta-
pet med fiberbakside, enkelt å henge opp 
og overflaten kan skrubbes. Jack’n Rose 
skaper en myk og trygg ramme for de aller 
minste. Med en lun tekstiltekstur og delika-
te nyanser får barnerommet en tidsriktig og 
harmonisk bakgrunn. Det er mange motiver 
og mønstre med bokstaver, skyer, dinosau-
rer, striper, prikker, med mer. (storeys.no)
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Flügger Wood Tex Matt er en Svanemerket 
trebeskyttelse, som gir treverket en flott matt overflate. 

Den tørker fort, så du kan gjenbehandle allerede etter 
fem timer.

Flügger Wood Tex Matt - trebeskyttelse til treverk 
som skal holde i generasjoner.

NYHET!

Svanemerket 
trebeskyttelse 
med flott 
matt finish
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