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MAKSIMAL BESKYTTELSE 
OG EFFEKTIV BYGGING

FABRIKKMALT KLEDNING

Fabrikkmalt kledning er kostnadseffektivt, tidsbesparende 
og enkelt. Når du velger fabrikkmalt kledning med en av våre 
merkevarer får du det ypperste innen teknologi, innovasjon 
og kompetanse. Det gir trygghet med tanke på resultat og 
holdbarhet.

Fabrikkmalt kledning er det smarte  
valget når man skal bygge. Kledningen 
er grunnet og malt med Jotuns malinger 
før levering. Dette gir effektiv bygging og 
store tidsbesparelser. Jotuns trygge og 
kjente malinger blir påført i fabrikk under 
kontrollerte forhold. Huset er allerede 
malt når kledningen er satt opp. 

Vi kaller det et smart valg.
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JOTUN ER NORGES LEDENDE 
PRODUSENT AV MALING OG  
PULVERLAKKER 

Konsernet har sitt hovedkontor i Sandefjord, 
og er inndelt i fire forretnings områder; Jotun 
Dekorativ, Jotun Protective Coating, Jotun 
Marine Coatings og Jotuns Powder Coatings. 

Jotun er på flere områder blant de ledende 
selskapene i Europa og verden for øvrig.  
Ved utgangen av 2019 bestod Jotun av  
62 selskaper, 40 produks jonsanlegg og 
salgskontorer i mer enn 100 land.  

Jotun produserer kjente merkevarer som  
LADY, SENS, DRYGOLIN, OPTIMAL, TREBITT 
og JOTAPROFF, og har kontinuer lig fokus på 
innovasjon og kvalitet til både forbrukeren  
og den proffe maleren.

VEGG: JOTUN 9938 DEMPET SORT
STAFFASJE: JOTUN 1001 EGGHVIT
TERRASSE: TREBITT 9072 NATURGRÅ
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KOSTNADSEFFEKTIVT,  
TIDSBESPARENDE  

OG ENKELT
Bruk JOTUN fabrikkmalt 
kledning for en enklere  
byggeprosess.

Grunning og første strøk ferdig påført
Fabrikkmalt kledning malt med Jotuns 
kjente og trygge malinger hjelper deg 
til raskere ferdi   g  stillelse av ditt nye 
hjem. Grunning og første strøk er ferdig 
påført. Dette er de tyngste og mest tid
krevende strøkene. Husbygging er både 
inspirerende og krevende. Ofte blir det 
mye egeninnsats, selv om byggingen er 
satt bort til profesjonelle. Fabrikkmalt 
kledning hjelper deg i denne hektiske 
perioden. Ettersom fabrikkmalt kledning 
sparer deg for mange arbeidstimer, kan 
fabrikk malt kledning faktisk være rime
ligere enn å male etter at kledningen er 
satt opp. 

Huset er beskyttet og malt  
når snekkeren er ferdig
Fabrikkmalt kledning er et trygt valg. 
Grunning og maling blir påført under 
optimale forhold i fabrikk, på nedtørket 
trevirke og med korrekt påførings
mengde. I tillegg blir hele bordet malt 
før montering. Dermed unngår du  

VELG KLEDNING MED KJENTE OG TRYGGE MALINGER
Jotun utvikler malinger og beis som holder treverket tørt og gir fasaden 
et pent utseende. Du får et bredt fargeutvalg og fabrikkmalt kledning 
malt med Jotun kan alltid enkelt overmales med våre gjørdetselv 
malinger som har lange vedlikeholdsintervaller. VISIR, OPTIMAL, 
DRYGOLIN og TREBITT har vært på markedet i lang tid og er trygge 
produkter som garanterer for god kvalitet.

Hva er fabrikkmalt kledning
Fabrikkmalt kledning er kledning som er både grunnet og malt ett strøk 
i fabrikk. Kun toppstrøket gjenstår. Huseier velger selv kledningsprofil 
og farge fra Jotuns vakre utendørsfarger.

omleggsråte og krympestriper. Til  
mellomstrøket velger du mellom kjente 
og trygge malinger som OPTIMAL, 
DRYGOLIN eller TREBITT beis. Fargen 
velger du fra Jotuns fargekart. Med 
Jotuns eksteriør farger får du gode  
farger tilpasset for bruk utendørs. 

Invester i fremtiden
Kledningen er en stor og viktig del  
av identiteten til ditt nye hjem, og den  
skal vare så lenge du bor i huset. Det 
er ofte fristende å prioritere innvendige 
oppgraderinger når huset bygges, men 
husk at dette enklere kan gjøres om 
noen år. Kledningen bytter man ofte 
ikke. Invester derfor i kledningen når 
du bygger. VISIR, OPTIMAL, DRYGOLIN 
eller TREBITT er din garanti for et pent 
utseende og lang holdbarhet.

Monteres hele året
Fabrikkmalt kledning er behandlet  
når den settes opp og du trenger ikke  
å haste med å male selv for at huset 
skal være beskyttet. En stund etter at  
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DINE FORDELER
• Tids- og kostnadseffektivt
• Kledningen er beskyttet fra begynnelsen
• Velg blant alle Jotuns eksteriørfarger
• Malingen er påført under optimale forhold
• Montering er uavhengig av vær og årstid
• Du unngår krympestriper og omleggsråte
• God kledning er en investering i fremtiden  
 og trygger boligen

kledningen er montert, må det legges 
på et toppstrøk. Toppstrøket fyller  
spikerhullene og hindrer vannet å 
trenge inn i kledningen. For minst  
mulig vedlikehold anbefales DRYGOLIN 
Nordic Extreme til toppstrøket. Dermed 
blir lenge til neste gang det må males.

Kledning med DRYGOLIN Nordic  
Extreme påført i fabrikk kan stå i inntil 
5 år  før overmaling, men vi anbefaler 
at toppstrøket legges på så snart som 
mulig. Det siste toppstrøket gir  
tykkere malingsfilm, slik at kledningen 
din får et enda bedre utgangspunkt  

for økt leve tid. I tillegg slipper du  
kanskje å vaske kledningen før du  
maler toppstrøket. Slik sparer du  
enda mer tid.

malerarbeid!
Vi sparte ca. 45 timer« »
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PROSESSEN

Veien fra tegning til ferdig hus kan være lang og krevende. Fabrikkmalt kledning med  
grunning og første strøk ferdig påført sparer deg for mye arbeid i en hektisk byggeperiode. 

VEIEN TIL ETT NYTT HJEM

1. PLANLEGGING
Når kledningen skal velges sammen med 
byggmester eller arkitekt, er det viktig å avtale 
hvilken farge du ønsker på ditt hus. 

Alle kledningsprofiler kan leveres i valgfri farge.  
Du kan velge mellom TREBITT beis, OPTIMAL 
eller DRYGOLIN maling. 

2. PRODUKSJON
Grunning og mellomstrøk påføres i to operasjoner.  
Grunningen trekker inn i trevirket og gir god heft til  
mellomstrøket. Mellomstrøket blir påført når  
grunningen har tørket. Hele bordet blir malt og  
du slipper krympestriper. 

Kledningsprodusenten kontrollerer  
påføringsmengde og fuktighet i trevirket.  
Og du får kledning med høy kvalitet.
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grunnet og malt

ett strøk!
Når kledningen er satt opp er huset «

»

3. HUSET REISER SEG
Fabrikkmalt kledning er tidseffektivt! Grunning og mellomstrøk er 
ferdig påført fra fabrikk og huset er både grunnet og malt ett strøk 
når snekkeren er ferdig. Det er nå man virkelig sparer tid og i løpet 
av timer er veggen kledd, med grunning og ett strøk ferdig påført!

Husk å behandle kuttflater og endeved med Jotun VISIR  
og mellomstrøk for å unngå fukt i treverket.

4. Overlevering
Fornøyde huseiere og stolt snekker foran ferdig hus. Kledningen er satt opp og huset er beskyttet mot vær og vind.  
Velg selv om du vil male toppstrøket nå, eller på et senere tidspunkt. Med fabrikkmalt kledning malt med DRYGOLIN 
Nordic Extreme kan du vente inntil fem år før toppstrøket må legges på.  

Dette huset ble malt med toppstrøket før stilaset ble tatt ned. Ved å male umiddelbart, så slipper man å vaske huset  
før malerarbeidet kan begynne og stilaset gjør malingsarbeidet effektivt. Slik sparer du enda mer tid.
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FREMTIDENS VÆR  
KREVER TØFF MALING

Første strøk

Grunning
 

  

VÅR SUVERENT BESTE

TRYGGE OG  
KJENTE MALINGER

Jotuns malinger for industriell påføring 
gir kledningen det beste utgangspunktet 
for lang levetid. Vedlikeholdet er enkelt  
og fremtidig maling gjøres med samme 
produkt som kledningen ble levert med.

Jotun tilbyr ulike malinger med unike egenskaper.  
OPTIMAL gjør huset vakkert, DRYGOLIN Nordic  
Extreme har ekstra beskyttelse mot tøft vær og  
TREBITT beis har et naturlig transparent utseende.  
Du velger selv hva du ønsker på ditt hus. Som grunning 
kan du velge Jotun VISIR oljegrunning med råte beskytt
else, eller Jotun Opaque Primer med god dekkevne.  
Og fargen – den velger du fritt blant alle fargene i 
Jotuns fargekart.

Alle byggvarehus kan på bestilling levere kledning med 
Jotuns kjente og trygge malinger. Husk å spesifisere 
hva du ønsker på din kledning.

DRYGOLIN Nordic Extreme  
– vår suverent beste
• Overlegen beskyttelse
• Ekstrem farge og glansholdbarhet
• Selvrensende

DRYGOLIN Ultimat – lang holdbarhet
• Svært god beskyttelse 
•  Langvarig farge og glansholdbarhet
•  Spesielt effektivt mot svertesopp 

OPTIMAL – holder huset vakkert
• Suveren farge og glansholdbarhet
• UVbeskyttende og vannavvisende
• Et godt miljøvalg

TREBITT – vakkert fargespill 
• Naturlig transparent utseende 
• Pleier og bevarer
• Hindrer fuktopptak

INNTIL 

FØR SISTE 
STRØK

5 ÅR

HINDRER 

FUKT OG RÅTE

DOKUMENTERT 

BESKYTTELSE
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FREMTIDENS VÆR  
KREVER TØFF MALING

Fra teststasjonen på Kråkenes Fyr

Når været står på som verst, er det godt 
å vite at du har valgt den aller beste 
beskyttelsen for huset ditt. Jotun legger 
store ressurser i testing av alle pro
dukter før de godkjennes og lanseres i 
markedet. Dette gir en trygghet for at 
produktene våre fungerer optimalt i det 
tøffe og varierte norske klimaet. Jotun 
har Nord Europas største forskning

slaboratorium for maling. Her jobbes 
det kontinuerlig og målrettet med inno
vasjon og produkt utvikling for hele tiden 
å kunne tilby den beste beskyttelsen for 
ditt hus.

Les mer om hvordan Jotun jobber 
med produktutvikling og testing på 
jotun.no/produktutvikling 

BESKYTTELSE I ALL SLAGS VÆR
Holder treverket tørt: Meget vannavvisende teknologi holder treverket 
tørt også ved ekstreme nedbørsmengder. 

UV-block: Effektiv beskyttelse mot skadelige UVstråler gir suveren 
farge og glansstabilitet.

Enkel systembehandling: Fabrikkmalt kledning med JOTUN VISIR og to 
toppstrøk med ett av våre kvalitets produkter, gir langvarig holdbarhet og 
beskyttelse.

Beskyttelse mot alger og svertesopp: Våre eksteriørprodukter er  
spesielt effektive mot alger og svertesopp.

FOR NORSKE 
VÆRFORHOLD

Alle eksteriørprodukter fra Jotun  
er utviklet, testet og produsert  

i Norge. Når du velger et produkt  
fra Jotun, kan du være trygg  

på at huset får den aller beste 
beskyttelsen.
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VEGG: JOTUN 9937 ASKE
STAFFASJE: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
TERRASSE: TREBITT 9073 SHIMMERGRÅ

VEGG: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
STAFFASJE: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT

VAKRE OG TIDLØSE
FARGER SOM VARER

Huset er din viktigste eiendel. 
Finn de fargene som passer 
best til ditt hus, og velg en 
eksteriørmaling fra Jotun 
som beskytter godt og lenge. 
Når du velger farge og maling 
fra Jotun kan du være helt 
trygg på at fargen er estetisk 
vakker, og at det er lenge til 
neste gang huset må males.

Noen farger har den unike egenskap
en at de oppleves både som tidløse og 
moderne. Ved å sette sammen fargene 
på ulike måter, kan du tydeliggjøre den 
stilen som passer ditt hus best. Om du 
velger en fargesetting i nøytrale nyanser 

JOTUN FARGEKOMPETANSE 
Jotun arbeider kontinuerlig for å være best på farger og besitter  
solid kompetanse og innsikt på dette fagfeltet. Jotuns fargeeksperter  
utfører det kreative og estetiske arbeidet med fargetrender verden 
over, mens Jotuns Fargeteknologi Laboratorium innehar teknisk 
kunnskap om fargepigmenter og fargeresepter. I sum bidrar dette  
til at Jotun leverer markedets beste fargevalgsverktøy. Som kunde 
nyter du godt av vår fagkompetanse, og kan være trygg på at  
fargegjengivelsen og sluttresultatet blir av beste kvalitet.

eller mer fargerike kontraster, vil nye 
farger gi huset karakter. Store hus kan 
med fordel males i noe mørkere farger. 
Mørke hus fremstår som mindre  
ruvende enn hvite og lyse hus. Spill 
på lag med naturen, og husk at mørke 

farger ofte gir en mykere overgang til 
vegetasjonen rundt boligen. 

På utefarger.jotun.no finner du farge
beskrivelser, illustrerende foto og flere 
forslag til fargekombinasjoner.

VEGG: JOTUN 0734 BRUNSVART
LYSE DETALJER: TREBITT 0810 HEIGUL
TERRASSE: TREBITT 9074 NORDISK TRE
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VEGG: JOTUN 1284 SVOLVÆR
STAFFASJE: JOTUN 1001 EGGHVIT
TERRASSE: TREBITT 9072 NATURGRÅ

utendørsfarger
Velg fritt blant JOTUNs « »
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Utsalgssteder: Alle byggvarehus kan på bestilling 
levere fabrikkmalt kledning med Jotuns grunninger  
og malinger. Husk å spesifisere til byggvarehuset eller 
din snekker om hvilken av Jotuns malinger eller beis 
du ønsker på din kledning.

Kontakt oss gjerne! Du finner oss på www.jotun.no/industri
eller chat med en av våre malingseksperter på www.jotun.no/chat

9JP
000131 . 2018 . Foto: D

ag N
ordsveen og O

le Eltvik .  D
esign: Allegro

Fabrikkmalt kledning gir

maksimal beskyttelse
og effektiv bygging

«
»


