
Lystrupvej 238
8520 Lystrup
Tlf: 8622 1616

www.lystrupfarver.dk

Åbningstider:
Mandag - torsdag...09.30 - 17.30
Fredag ........................09.30 - 18.00
Lørdag........................09.00 - 13.00
Søndag.......................................Lukket en del af

Vælg den
rigtige mali

– til dit næste malerprojekt –

Ambiance Silkematt
Silkemat maling, giver mat
og blødt indtryk af den
valgte farve. Bruges på
gips, beton, væv, filt og
meget mere.

Ambiance Xtramatt
Xtramat indendørs vægmaling,
giver dyb, dæmpet og
reflekterende finish. Bruges på
gips, beton, væv, filt og
meget mere.

Perform+ Easy2Clean
Mat acrylvægmaling,
giver særdeles robust,
smudsafvisende og
rengøringsvenlig
overflade. Bruges på
vægge af puds, beton,
letbeton, gips,
byggeplader,
glasfibervæv og
meget mere.

999,-
Spar op til 490,-

FRIT
VALG

Perform+ Bathroom, 2,5 liter
Halvblank acrylplastmaling
til indendørs vådrum.

Væg- og Loftspartel Medium, 10 liter
Højtfyldende allroundspartelmasse,
til spartling af tapetsamlinger m.m.

Armeringsfilt
25 meter, 35 gram

Nordsjö Vævlim, 15 liter
PVA-Vævlim til rullepåføring. Bruges til
opsætning af glasfibervæv m.m

599,-
Spar 130,-

139,-
Spar 130,-

139,-
Spar 60,-

299,-
Spar 100,-
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Spar 550,-

Spar 170,- Spar 149,-

Grundet Armeringsfilt
25 meter, 40 gram 

199,-
Spar 100,-
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Gælder både indendørs og udendørs maling

PÅSKETILBUD

Viborgvej 142
8210 Hasle
Tlf: 86158070

 
 

Lystrupvej 238
8520 Lystrup
Tlf: 8622 1616

-25%
PÅ ALT NORDSJÖ MALING

Gælder både indendørs og udendørs maling

PÅSKETILBUD

Viborgvej 142
8210 Hasle
Tlf: 86158070

www.haslefarver.dk 

 
 

Viborgvej 142
8210 Hasle
Tlf: 86158070

Lystrupvej 238
8520 Lystrup
Tlf: 8622 1616

www.lystrupfarver.dk en del af

Åbningstider Lystrup Farver:
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Lystrup og Hasle Farver
har et godt tilbud

-25%
PÅ ALT NORDSJÖ MALING

Gælder både indendørs og udendørs maling

Tilbuddet 
gælder til
18 .april
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549,-
Spar 150,-

Nordsjö Professioneal  
VX+ 2i1, 10 liter 
En kombineret grundmaling og træbeskyt-
telsesmaling i et. Anvendes til behandling af 
ubehandlet træ, vacuum- eller trykimprægneret 
træ, samt på tidligere alkyd/olie træbeskyttede 
eller malende overflader. Er specielt udviklet til 
det hårde nordiske klima og indeholder et uniks 
bindemiddel, udviklet på basis af vegetabil-
ske olier og alkyd ved en patenteret teknologi 
(QDHS patent nr. EP-B-0874 875). Produktets 
høje tørstofvolume giver bedre beskyttelse 
mod vejrliget og giver længere holdbarhed. 
Anvendes den sammen med Tinova Wood Base 
Oil resulterer det i en holdbarhed op til 12 år. 
Indeholder begroningshæmmende midler, der 
modvirker skimmel- og blåsplintangreb.

Nordsjö
Acrylic, 10 liter
Helmat, diffusionsåben facademaling 
til facader af beton, porebeton, tegl-
sten, cementfiberplader, samt tidligere 
dispersionmalede overflader. Særdeles 
gode vand- og smudsafvisende egen-
skaber, samt en høj kulør- og glans 
bestandighed.

TRÆBESKYTTELSE FACADEMALING

Nordsjö One, 2,5 liter
Døre og vinduer
Halvblank, hurtigtørrende maling til over-
fladebhandling af nye og tidligere malede 
vinduer og døre, samt andet udendørs 
træværk. Giver en glat og slidstærk over-
flade med høj glans- og kulørbestandighed. 
Er klæbefri efter tørring, hvilket gør det 
muligt at malebehandle 2 gange på samme 
dag. Anvendes udendørs på træværk. - in-
dendørs kun på vinduer og yderdøre.

Nordsjö Tinova, 
Premium Exterior+
10 liter 
Dækkende, halvmat og diffusiensåben 
plastalkyd træbeskyttelsesmaling. Høj in-
dtrængning og vedhæftning til underlaget, 
samt sikrer overfladen lang holdbarhed 
med særdeles høj kulør-, glans og vejrbe-
standighed.

999,-
Spar 490,-

1.149,-
Spar 550,-

Sadolin
Sokkelmaling, 2,5 liter
Specilt udviklet maling til behandling 
af mursokler/fodmur. Nem at påføre og 
afgiver ingen generende fordampning 
af opløsningsmidler. Malingen giver en 
vejrmodstandsdygtig overflade, som 
lukker for indtrængning af vand (sla-
gregn) og tillader vanddamp at slippe 
ud indefra (diffusionsåben).

389,-
Spar 150,-

Nordsjö Murtex Stay 
Clean, 10 liter
Helmat, diffusionsåben og vejrbestandig 
facademaling til facader af puds, beton, 
letbeton, fibercement. Særdeles gode 
vabd- og smudsafvisende egenskaber, 
samt en høj kulør- og glans bestan-
dighed. Takket være nanoteknologien 
bliver overfladen selvrengørende, hvilket 
betyder, at smuds og begroninger vaskes 
bort af regn.og tillader vanddamp at 
slippe ud indefra (diffusionsåben).

849,-
Spar 580,-

1.249,-
Spar 759,-

Vi bringer ud 
efter aftale
max. 10km


