
NÅR DU VIL HA NOE UNIKT PÅ VEGGEN DIN.

E F F E K T M A L I N G



DEKORATIV MALING

I dette fargekartet finner du dekorativ maling for 

interiør som gir et helt unikt utseende i seg selv, 

eller du kan lage mønster som nesten kan minne 

om tapet. Våre effektmalinger er perfekt for de som 

er opptatt av av interiør og liker å fornye hjemmet.

EFFEKTMALING PÅ 1-2-3

Disse malingene er så enkle å påføre at alle kan 

klare det. De kjennes ikke ut som annen type 

maling, men har en helt unik, tykk konsistens som 

dekker ekstremt bra, med kun ett strøk, og fester 

på de aller fleste underlag.

MAGISKE VEGGER

Hva om vi forteller deg at et enkelt strøk med effektmaling på veggen kan gjøre et 
helt rom unikt? Vår effektmaling gir deg et helt spesielt uttrykk på veggen, og det bare 
på et øyeblikk. Har du et rom du ønsker å fornye, dypp penselen din i et effektmalings- 
spann og skap magi.

MARCOPOLO LUXURY BASE ALUMINIUM 0200170



ENKELT. KULT. ANNERLEDES. 

NÅR DEN KJEDELIGE VEGGEN VÅKNER TIL LIV. 

Effektmaling er så mye mer enn bare maling. Strukturen, de spennende 
fargenyansene og det metalliske utseendet gir et annerledes og kult ut-
trykk på veggen. Og det beste; malingen er enkel å bruke, den dekker 
godt og den tørker raskt. Hva venter du på? Finn din farge og sett i gang.

PASSER I DE FLESTE ROM

Det er kun fantasien din som setter begrensninger 
for hvor du kan male med effektmaling, for denne 
malingen gjør seg på veggen i de aller fleste rom, og 
i de aller fleste hjem.

Er stilen din stram og moderne, kan en vegg med 
effektmaling gjøre det både rustikt
og tøft, men det kan også komme til sin rett i et hjem 
av mer klassisk karakter. En skinnende rosa vegg på 
jenterommet, eller en tøff fondvegg i grånyanser på 
soverommet gjør hjemmet ditt litt annerledes enn alle 
andres. Uansett hvilken stil du har, finner du garan-
tert en farge som passer deg perfekt. Det er bare å 
prøve seg frem, resultatet kan ikke bli annet enn bra! 

FONTEGO HAVRE M101 MARCOPOLO MORILL 0757

MARCOPOLO SABLE HEAVY 0785 MARCOPOLO KOMET 0716



SYRIN M136

EUKALYPTUS M139

GRÅSTEIN M141

BASE ARGENTO 0270070

HAVRE M101

TÅKE M144

FONTEGO

Vær oppmerksom på at fargene kan fremstå noe annerledes på veggen din enn på fargeprøvene i dette kartet.
Forskjellig underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.

FONTEGO

UNIK VEGG, ULIK ALLE ANDRE
EKSKLUSIV MATT EFFEKTMALING 
ET ENKLERE ALTERNATIV TIL KALKMALING

Interiørmaling med matt dekorativ effekt. Myk og livlig tekstur som henter 
inspirasjon fra møteplasser for kulturer og utveksling av verdifulle varer i et 
renessansisk Venezia i sentrum av verden. Veldig enkelt å bruke. Lar deg 
lage sofistikerte effekter og er perfekt for alle interiørstiler. Fontego finnes 
i en base (Argento / Sølv).

FONTEGO BASE ARGENTO 0270070

FONTEGO HAVRE M101 FONTEGO TÅKE M144

FONTEGO SYRIN M136



CHAMPAGNE 750BASE ALUMINIUM 0200170

MORILL 757LIGHT CHOCOLATE 919

HOUSE 738SIENNA 907

SPA 737AKVAMARIN 913

LYS MARMOR 762AGATBLÅ 939

ROCK 717KULL 999

SANDSTORM 772BASE ARGENTO SABLE 3720070

GULLBARRE 775SANDGR Å 788

OLIVIN 713GOBI 787

KOMET 716GREEN TEA 789

KULLBRUN 715MØRK GRÅ 784

DARK ROAST 709HEAVY 785

MARCOPOLO LUXURY MARCOPOLO SABLE MARCOPOLO MARCOPOLO

Vær oppmerksom på at fargene kan fremstå noe annerledes på veggen din enn på fargeprøvene i dette kartet.
Forskjellig underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.

Vær oppmerksom på at fargene kan fremstå noe annerledes på veggen din enn på fargeprøvene i dette kartet.
Forskjellig underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.



FONTEGO

Interiørmaling med matt dekorativ effekt. Myk og livlig 
tekstur som henter inspirasjon fra møteplasser for kulturer 
og utveksling av verdifulle varer i et renessansisk Venezia 
i sentrum av verden. Veldig enkelt å bruke. Lar deg lage 
sofistikerte effekter og er perfekt for alle interiørstiler. 
Fontego finnes i en base (Argento / Sølv).

MARCOPOLO LUXURY

Spennende effekter og skarpe kontraster skapes ved hjelp 
av lys og spesialpigmenter. Marcopolo Luxury er en 
dekorativ interiørmaling som får frem en vakker metallisk 
effekt og skaper en sjarmerende eller funky atmosfære. 
Passer bra til både klassisk og moderne design. Sammen-
setningen er beriket med spesielle pigmenter som skaper 
en overflate preget av sterke kontraster som vil variere 
etter lysets hyppighet. Med en enkel påføringsteknikk 
kan man oppnå fine effekter fra lys og refleksjoner.

SE VIDEOER AV ULIKE PÅFØRINGSTEKNIKKER PÅ: 

www.tjaralin.no/produkter/effektmaling/leon

MARCOPOLO

En dekorativ maling som gir et svakt metallisk utseende. 
Kan brukes på gips, spon, mur og plater som er tapetsert 
tidligere. Produktet dekker med ett strøk og kan legges 
på med pensel, malerull eller svamp. Underlaget bør være 
grunnet med en matt maling. Marcopolo finnes i 5 baser: 
gull, sølv, bronse, kobber og aluminium. Finnes også i en 
matt variant, Marcopolo Sable, i basen Sølv. Alle basene 
kan brukes som de er eller brekkes over blandemaskin. 
Marcopolo er vannbasert og tørker raskt, malerverktøy 
rengjøres med såpe og vann.
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