
211 Burnt Red

207 Pencil Grey

Nyans Veggmaling 
Nyans Full Matt Edition 
Pro Interiørmaling

Sett farge på 
hele hjemmet!

gjelder Nyans  
Veggmaling hvit

Pro Interiørmaling – for hard og slitesterk overflate

202 Mountain Mist

214 Perfect Match 213 Sandalwood

203 Soft Shadow

205 Deep Sea212 Estate Green

Pro Interiørmaling er en vannbasert 
interiørmaling av høy kvalitet som 
passer utmerket til innendørs maling 
av snekkerarbeider, dører, møbler, 
lister med mer. Malingen er lett å 
stryke ut og flyter ut til en slett, hard 
overflate som ikke gulner. Dessuten 
har malingen god dekkevne og gir en 
slitesterk, vaskbar overflate. For best 
heft til underlaget, anbefales interiør 

grunning (Varnish primer). 

Malingen er miljømerket og kvalitets-
sikret med svanemerking.

Pro Interiørmaling finnes i ni trend- 
farger som er utviklet i samarbeid 
med ledende fargekonsulenter.  
Fargene er lette å kombinere og gir 
en halvblank finish. 

Nyans Full Matt Edition – for helmatt effekt

Nyans Full Matt Edition er en vannba-
sert helmatt maling av høy kvalitet 
til maling av vegger og tak. Malingen 
er lett å stryke ut og spruter minimalt. 
Den helmatte effekten gir en elegant 
finish til alle tørre rom i hjemmet. Med 
gode avtørkingsegenskaper er ma-
lingen et perfekt valg selv på utsatte 
overflater som gang og kjøkken.  

Malingen er miljømerket og kvalitets-
sikret med svanemerking.

Fargene kjøper du i spann på 2,7 liter. 
Det holder til ca. 21 kvm per strøk  
på normalt absorberende veggmate-
rialer. Nyans Full Matt Edition er utviklet 
i samarbeid med ledende fargekonsu-
lenter og finnes i åtte trendfarger. 

507 Antique White  506 White  

510 Dolphin Grey508 Cement Grey

504 Old Fashion Pink

509 Black

505 Eucalyptus Green 501 Pencil Grey511 Dove Blue

512 Koala
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3096 0016
Indoor paints and varnishes

3096 0024
Indoor paints and varnishes



12 Tundra

2  Eggshell1  White

9  Soft Feather

16 Morning Haze31 Abstract Green

11 Koala

7  Elegance

32 Innocent Blue4  Linen 33 Magnolia

22 Midnight

20 Stone Slate 24 Liquorice

34 Dove Blue

13 Concrete

25 Ocean

36 Nude Skin 37 Studio Grey

Nyans Veggmaling – 24 farger

Nyans Veggmaling er en vannbasert 
veggmaling av høy kvalitet som gir en 
vakker, matt overflate. Malingen er lett 
å stryke ut, har svært god dekkevne og 
gir minimalt med sprut og drypping. 

Nyans matt veggmaling passer per-
fekt på veggmaterialer som gips, be-
tong, glassfiber og tapet. Den vann-
baserte malingen inneholder utvalgte 

För mer info se www.rusta.com

26  Balance

27  Soft Pink 28  Old Rose 29  Soft Harmony

35  Sand

råvarer av høy kvalitet og er svært 
luktsvak. Dessuten er den miljømerket 
og kvalitetssikret med svanemerking.

Nyans matt veggmaling har også 
gjennomgått Testfaktas omfattende 
laboratorietest og oppfyller kravene 
til Testfaktas kvalitetsmerking "Verified 
Quality & Performance". Nyans holder 
en generell høy kvalitet og overholder 

utslippskravene for helseskadelige 
kjemikalier med god margin.

Malingen kjøpes i spann på 2,5 liter. 
Det holder til ca. 25 kvm per strøk på 
normalt absorberende veggmateria-
ler. De hvite nyansene finnes også  
i spann på 10 liter. 

Samarbeid med ledende  
fargekonsulenter  
Nyans veggmaling finnes i 24 farger 
som er utviklet i samarbeid med  
ledende fargekonsulenter i Skandina-
via. De trendriktige fargene passer  
i de fleste rom i hjemmet.  

I tillegg til pensler og ruller har vi et 
bredt utvalg av produkter som gjør 
malejobben enklere og hjelper deg 
med å få et bedre sluttresultat.  
Suppler maling og verktøy med spar-
kel, lateksfugemateriale og malervask 
samt forbruksmaterialer som svam-
per, gulvbeskyttelsespapp og mas-
keringstape. Vi har også produkter  
for deg som har behov for å gjøre  
et grundigere forarbeid.  

Produkter som gjør malejobben enklere

Grunningen vår (Primer Wall & Ceiling) 
jevner ut ujevnheter i underlaget, for 
eksempel sparkelkanter eller mindre 
tapetstrukturer. Vår Isolergrunning og 
dekkmaling 2-i-1 brukes til maling på 
tapeter, flekker, ubehandlet tre med 
mer. 

Se flere farger og få tips om hvordan 
du lykkes med maleprosjektene på 
www.rusta.com. 


