GORI
Farvekort
Farver og inspiration
til udendørs træværk

DÆKKENDE
Farverne her på kortet er vejledende. Hos din GORI-forhandler kan du se farverne på en træprøve.
Du kan også gå ind på GORIguide.dk og finde den rette GORI samt få info om produkterne og hele processen – fra rens og grunding til selve træbeskyttelsen.

RAL 9010

CC60

110 KRIDT

CC84 HØR

140 SNEBÆRHVID

CC78 MUSLING

102 KALKHVID/GRÅ

CC62

CC63

223 FLINDT

CC64

220 LYS GRÅ UMBRA

CC68

260 STENGRÅ

CC70

CC74

Færdigblandet farve (øvrige farver blandes af GORI-forhandleren)

CC35 MIDNATSGRÅ

305 KULSORT

CC80 MARINE

878 HIMMELBLÅ

CC75

CC54 MALM

CC77

CC71

802 ANHOLT

270 SKIFER

CC22 LOFOTBLÅ

CC83 AGAVE

745 SØGRØN

CC79 AZUR

CC87 TROPE

CC82 JUNGLE

718 KÆRGRØN

720 GRØN UMBRA

460 LER

703 MAREHALM

CC86 MULD

620 BRUN UMBRA

CC43 KAKAO

520 LYS DODENKOP

522 TEGL/LYS B. SIENNA

504 SVENSKRØD

CC53 VESTLANDSRØD

CC42 BAMBUSBEIGE

CC85 HIRSE

CC81 VIN

515 STRANDENG

402 SKAGENGUL

TRANSPARENTE

001 FARVELØS

YT01 KORN

604 PINE

YT02 SOL

601 TEAK

602 NØD

635 MAHOGNI

504 SVENSKRØD

RT01 AUBERGINE

105 LYS LUD

202 DRIVTØMMER

706 TRYKIMP. GRØN

CC703 KIRSEBÆR

RT05 KLOKKEBLOMST

639 NATURPALISANDER

720 GRØN UMBRA

TIPS TIL DIT FARVEVALG

Vælg en farve, som er afstemt efter byggematerialer, husets
andre farver, nabohuse og naturen omkring. GORI holder i mange
år, så gå efter en farve, du har lyst til at se på i et godt stykke tid.

Lyset udenfor får alle farver til at fremstå kraftigere og skarpere.
Vælg derfor en nuance, som er lidt mere grålig og afdæmpet end
den, du umiddelbart ville gå efter.

Er du til traditionelle farver, men ønsker at give træværket lidt
mere liv? Så overvej at male mindre områder i en anden nuance
end det øvrige træ – f.eks. dit udhæng eller lågen i stakittet.

Når du vælger en transparent farve til dit nye træværk, kan du
altid sidenhen male ovenpå med en mørkere transparent eller
en dækkende farve. Men du kan ikke gå fra en dækkende til en
transparent farve.

Mørke huse harmonerer lidt
mere med den omgivende
natur og beplantning end lyse
huse, der står mere frem.

Lad træet skinne igennem
Træ er et smukt materiale, så hvorfor ikke lade det skinne
igennem en transparent træbeskyttelse? På den måde fremhæver
du nemlig træets struktur, så resultatet bliver mere organisk.

En hvid transparent GORI giver et lyst og venligt indtryk, der ser
friskt ud selv efter 10 år. Men husk at den endelige farve på
træværket afhænger af både træsort og sugeevne.

Find inspiration til farver omkring dig
Skab hygge, varme og et organisk look ved at lade dig inspirere af
naturens egne farver som f.eks. jord, marehalm og kaffebønner. Er du
mere til et rent og grafisk udtryk, så vælg de grå nuancer. Eller sæt
grå sammen med hvid og sort for at give dit træværk et tidløst præg.
Mal dit hus mørkt med lyse detaljer for at få et moderne look.

Tip: Træ kan skifte farve afhængigt
af save- og høvle-facon samt
vækstforhold. Måske skal du bruge
en anden farve GORI end sidst?
Så start med at prøvemale et sted,
hvor det ikke kan ses.

GORIguide.dk
Hvad skal du male? Find din GORI her
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