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NÅR NATUREN INVITERES INN

Nå ønskes naturlige materialer velkommen – i alle typer boliger. Om det er på hytta eller i en moderne leilighet – tre 
på veggene forvandler stemningen i rommet og gir et nordisk, elegant og stilrent preg. Med ulike typer tre endres 
uttrykket, og mulighetene er mange. En enkel skillevegg med lyst smalt trepanel kan gi et helt nytt rom i rommet – 
med en lys, naturlig atmosfære. En sengegavl eller kontrastvegg av mørkere panel gir en røffere stil og gir rommet 

en mer edgy, rå look.

Tyrilin Interiørbeis gir ubehandlet tre nytt liv fra første strøk, takket være sine transparente egenskaper. Beisen trenger inn i 
treverket og henter frem et vakkert fargespill og detaljene – tegningene i treverket – kommer enda tydeligere frem. Ett strøk er 
nok til å skape en flott overflate som varer, samtidig som det gir god beskyttelse av panelveggen. 

La naturen sette stemningen i rommet!

Sengegavl av ubehandlede furuspiler:  
Tyrilin Interiørbeis 32 Visjon – ett avstrøket strøk. 
Vegg: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5674 Lun
Gulv: Trestjerner Gulvolje 2053 Skumringstid.

Forsidebilde: Finérplater: Tyrilin Interiørbeis 31 Lunt – ett avstrøket strøk. Glattkant lister: Ett fyldig strøk i fargen 31 Lunt. Gulv: Trestjerner Gulvolje Hvit overlakkert med Trestjerner Gulvmatt.

 

TRENDFARGER I NY STIL

Finérpanel: Tyrilin Interiørbeis 11 Never – ett strøk.

Ubehandlede furuspiler: Tyrilin Interiørbeis 32 Visjon – ett avstrøket strøk.  

Finérpanel: Tyrilin Interiørbeis 31 Lunt – ett avstrøket strøk.
Gulv: Trestjerner Gulvolje 2053 Skumringstid.

Tyrilin Interiørbeis 24 Torv – ett fyldig strøk.

FARGEN LUNT ER VÅR FAVORITT
Trenden innen interiørbeis er nå kjølige bruntoner. Dette er farger som lett lar seg kombinere både med 
gråtoner og andre bruntoner. Vår nye farge 31 Lunt er perfekt i dette trendbildet! Den er vakker brun, og 
i perfekt harmoni med resten av trendpaletten.

Trendene åpner også for mer trehvite innslag. Trehvite møbler eller vegger beiset med helt lyse farger for 
å forhindre gulning er midt i blinken. Fargen 11 Never er en slik farge.       
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Scanox AS
Postboks 904, Brakerøya, 3002 Drammen

Tlf.: 32 24 43 00

www.tyrilin.no

Forhandler:

For å lese mer om bruken av produkter, se www.scanox.no Avfallshåndering: Emballasje leveres etter bruk til kommunalt mottak for avfall/nærmeste miljøstasjon. 
Tyri og Tyrilin-produktene tilfredstiller kravene i EUs VOC-Direktiv for 2010.
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tyrilin eksteriør
Tyrilin Tjærebeis er en transparent utendørs trebeskyttelse av høy kvalitet, som gir treverket en unik blank 
lød og et eksklusivt utseende. Beisen leveres i 9 ferdigfarger eller kan blandes i den nyansen du ønsker.

Tyrilin Matt Beis er en høykvalitets- og fremtidsrettet beis som beskytter og gir et naturlig matt og 
elegant uttrykk. Beisen finnes i 15 flotte og tidsriktige farger hentet fra fjellets fargepalett.

Se Tyrilin Eksteriør fargekart for mer informasjon.

De siste årene har gråtoner dominert salget av beis til nye hytter. Den grå trenden vil fortsette men nå i mørke nyanser, samt at bruntonene 
vil gjøre seg gjeldende. Vår nyutviklede farge 1512 Varm brun er en bruntone som er i dagens trendbilde. I fargetone er den lik Tyrilin 
Interiørbeis fargen 31 Lunt. Ønsker du en harmonisk, lun og tidsriktig hytte - er dette fargene! Fargen 1216 Steigen er utviklet for å møte 
den mørke grå trenden. Tyrilin Matt Beis gir deg denne fargen i et helmatt elegant utseende – noe som gir hytta et tøft, tidsriktig uttrykk. 
Ønsker du samme tøffe uttrykk i interiøret er fargen 32 Visjon den rette for deg!

Tyrilin Tjærebeis 1512 Varm brun Tyrilin Matt Beis 1216 Steigen 

Foto: Tindehytter.

fjellets favoritter
– utefargene

tyrilin interiørbeis
Tyrilin Interiørbeis er en høykvalitets matt interiørbeis til fargesetting av nytt ubehandlet treverk av furu og gran. Fargen 
vil variere avhengig av treverkets beskaffenhet og hvor mye beis som påføres. Til påføring benyttes en flat lakkpensel. 
Jobb med 1-3 bord eller små felt av gangen. Ønskes et mest mulig transparent resultat, påfør ett strøk og trekk av beisen 
med en lofri klut umiddelbart etter påføring. Husk å rengjøre alle flater med Tyrilin Panelrens før beising. Vurder også å 
slipe lett over finérplater med fint slipepapir ved evnt fiberreising. Tre er et naturlig materiale med mye naturlig variasjon. 
Lag prøveoppstrøk før du går i gang på vegger og tak, slik at du ser hva som fungerer best på akkurat ditt underlag!

Gå inn på Tyrilin.no for mer informasjon om Tyrilins Interiørprodukter. 


