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Trip Trap Colour
Væg-, træ- og metalmaling

nemt og effektivt… Naturligvis



farver Til enhver smaG
inspiraTion fra haveT, skoven oG Byen

Stemningsfulde farver bidrager til en spændende indretning. men foretrækker du 
farver, der udstråler varme, fordybelse, retro, harmoni eller noget helt andet? 
lad dig inspirere af de tre kategorier og skab din egen personlige stil i dit hjem.

2

sandsTone
it 33-1

WhiTe shell
it 39-1
(råhvid)
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lad farverne fra den smukke, rå 
natur komme ind i dit hjem.

Skovens efterårsfarver vil skabe 
varme, komfort og ro i dit hjem.

indret dit hjem med farver, der 
stråler af spænding og styrke.

The Sea

The Forest

The City

The Sea

The Forest

The City

The Sea

The Forest

The City
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The Sea

The Forest

The City

Stilhed, afslapning og harmoni – man kan næsten fornemme atmosfæren. Det fine, 
bløde sand mod ens bare tæer. en forfriskende blid brise i ansigtet. lyden af de 
brusende bølger. lad den smukke, rå natur komme ind i dit hjem med farver, der 
skaber balance og dybde.

The Sea
Stilhed, afslapning og harmoni – man kan næsten fornemme atmosfæren. Det fine, 
bløde sand mod ens bare tæer. en forfriskende blid brise i ansigtet. lyden af de 
brusende bølger. lad den smukke, rå natur komme ind i dit hjem med farver, der 

Samme farve i flere 
forskellige nuancer 
skaber ro for øjet

sofT Green
it 25-2

WhiTe sWan
it 000
(kridhvid)
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ThundersTorm
it 114-5

Timeless Blue
it 76-2

harmony
it 75-5

Turquoise
it 71-1

WeT sand
it 37-3

Teal Green
it 68-4

sea Green
it 68-5

CalminG Blue
it 74-6

Warm Grey
it 18-2

sandsTone
it 33-1

sedGe
it 109-1

Blue horizon
it 21-2

sofT Green
it 25-2

WhiTe sWan
it 000
(kridhvid)

WhiTe shell
it 39-1
(råhvid)

hvorfor Trip Trap malinG?

nemt: Drypfri – Vandfortyndbar – Behagelig påføring, næsten lugtfri – Pensler og ruller kan rengøres i vand.

effektivt:  Kan tones i over 800 farver – Samme styrke og holdbarhed i glans 10 (som traditionel glans 25) 
– Vaskbar omkring stikkontakter o.l.

naturligvis: miljøvenlig – 100 % VoC-fri – Sundhedsvenlig mal kode 0-1 – Økomærkning under certificering.

Køb på vores webshop http://shop.triptrapwoodcare.dkTrip Trap Colour
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The Sea

The Forest

The City
efterår – en magisk tid i skoven. lyden af fuglekvidder fra trætoppene. Blade i et 
vælg af fantastiske farver. en lille bæk med rindende vand. Uden tvivl et fortryl-
lende sted at opholde sig. Her er der virkelig tale om farver, der emmer af varme, 
glæde, komfort og ro.

The Forest
efterår – en magisk tid i skoven. lyden af fuglekvidder fra trætoppene. Blade i et 
vælg af fantastiske farver. en lille bæk med rindende vand. Uden tvivl et fortryl-
lende sted at opholde sig. Her er der virkelig tale om farver, der emmer af varme, 

Varme, jordagtige 
farver giver en 

varm og hyggelig 
atmosfære

BirCh
it 124-1

WhiTe sWan
it 000
(kridhvid)
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ChesTnuT
it 121-4

rusTiC red
it 122-5

BuTTerCup
it 57-2

auTumn leaves
it 52-5

foresT lake
it 139-3

pine Cone
it 122-2

sunrise
it 90-3

sunBeam
it 55-6

Green leaves
it 140-2

olive Green
it 131-4

pale Bark
it 124-6

BirCh
it 124-1

morninG sun
it 5-1

sprinG sprouT
it 136-1

sofT moss
it 137-2

hvorfor Trip Trap malinG?

nemt: Drypfri – Vandfortyndbar – Behagelig påføring, næsten lugtfri – Pensler og ruller kan rengøres i vand.

effektivt:  Kan tones i over 800 farver – Samme styrke og holdbarhed i glans 10 (som traditionel glans 25) 
– Vaskbar omkring stikkontakter o.l.

naturligvis: miljøvenlig – 100 % VoC-fri – Sundhedsvenlig mal kode 0-1 – Økomærkning under certificering.

Køb på vores webshop http://shop.triptrapwoodcare.dkTrip Trap Colour
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The Sea

The Forest

The City
Boligindretning med et personligt og kreativt touch. Farver der stråler af mystik, 
spænding og styrke. Fornyelse med en WoW effekt. et sted der skaber grobund for 
nye ideer og muligheder. Disse farver giver dit hjem en følelse af retro, men med 
et moderne twist.

The City
Boligindretning med et personligt og kreativt touch. Farver der stråler af mystik, 
spænding og styrke. Fornyelse med en WoW effekt. et sted der skaber grobund for 
nye ideer og muligheder. Disse farver giver dit hjem en følelse af retro, men med 

Stærke farvekontraster 
giver et rum et intenst 

og sprudlende miljø
purple Grey
it 116-3

WhiTe sWan
it 000
(kridhvid)
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Trendy purple
it 117-4

lavender
it 78-2

underGround
it 145-4

midniGhT
it 159-1

purple Grey
it 116-3

dark rose
it 151-1

sWeeT Candy
it 82-2

asphalT Grey
it 145-6

modern Green
it 66-4

aqua
it 73-3

lusCious red
it 152-3

funky Green
it 158-5

Classy Grey
it 146-1

riCh ChoColaTe
it 122-4

Caramel
it 54-1

hvorfor Trip Trap malinG?

nemt: Drypfri – Vandfortyndbar – Behagelig påføring, næsten lugtfri – Pensler og ruller kan rengøres i vand.

effektivt:  Kan tones i over 800 farver – Samme styrke og holdbarhed i glans 10 (som traditionel glans 25) 
– Vaskbar omkring stikkontakter o.l.

naturligvis: miljøvenlig – 100 % VoC-fri – Sundhedsvenlig mal kode 0-1 – Økomærkning under certificering.

Køb på vores webshop http://shop.triptrapwoodcare.dkTrip Trap Colour



Trip Trap lofT- oG vÆGmalinG

Timeless Blue
it 76-2

sofT Green
it 25-2

10

WhiTe sWan
it 000
(kridhvid)
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Trip Trap lofT- oG vÆGmalinG

lofT- oG vÆGmalinG, 
Glans 10

0,9 liter 149,00 kr.

lofT- oG vÆGmalinG, 
Glans 10

4 liter 499,00 kr.

lofT- oG vÆGmalinG, 
Glans 10

10 liter 1099,00 kr.

kØB nu oG fÅ 30% sommerraBaT 
pÅ veJledende udsalGspriser

– http://shop.triptrapwoodcare.dk –

Køb på vores webshop http://shop.triptrapwoodcare.dk

fÅs i over 800 forskelliGe farver

nu
104,30 kr.
inkl. moms

nu
349,30 kr.
inkl. moms

nu
769,30 kr.
inkl. moms

A
n

b
e
falet  af professionel

le



WhiTe sWan
it 000
(kridhvid)
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Trip Trap TrÆmalinG



13Køb på vores webshop http://shop.triptrapwoodcare.dk

TrÆmalinG, Glans 45

0,9 liter 149,00 kr.

kØB nu oG fÅ 30% sommerraBaT 
pÅ veJledende udsalGspriser

– http://shop.triptrapwoodcare.dk –

nu
104,30 kr.
inkl. moms

fÅs i over 800 forskelliGe farver

A
n

b
e
falet  af professionel

le

midniGhT
it 159-1

rusTiC red
it 122-5

Trip Trap TrÆmalinG



funky Green
it 158-5
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Trip Trap meTalmalinG



15Køb på vores webshop http://shop.triptrapwoodcare.dk

kØB nu oG fÅ 30% sommerraBaT 
pÅ veJledende udsalGspriser

– http://shop.triptrapwoodcare.dk –

fÅs i over 800 forskelliGe farver

A
n

b
e
falet  af professionel

le

meTalmalinG, Glans 90

0,9 liter 149,00 kr.
nu

104,30 kr.
inkl. moms

Turquoise
it 71-1

Classy Grey
it 146-1

Trip Trap meTalmalinG
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ÉT rum,
forskelliGe udTryk

sTÆrke
farver

varme
farver

neuTrale
farver

lusCious red
it 152-3

CalminG Blue
it 74-6

morninG sun
it 5-1

WhiTe shell
it 39-1
(råhvid)



WhiTe shell
it 39-1
(råhvid)
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over 800 farver
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HØJ
KValiTET

FaVoraBlE 
priSEr

KaN ToNES 
i oVEr 800 

FarVEr

100% 
Fri For VoC



3 farveprøver 

kun 29 kr. 
inkl. levering

TrÆF ET SiKKErT ValG
BESTil FarVEprØVEr!

Det er nemt at lade sig forføre af farver. men det virkelige resultat skal også 
gerne matche dine forventninger. Vi anbefaler derfor, at du bestiller farveprøver 
på vores webshop.

af praktiske årsager er det dog kun muligt at besti l le farveprøver ti l  loft- og 
Vægmaling i de 45 udvalgte farver i dette katalog. alle øvrige farver – inkl. 
træ- og metalmaling – fås kun i størrelserne nævnt på s. 11-15.
 
Bemærk venligst, at skærm/katalog farverne kan afvige fra de faktiske farver.

nemt og effektivt… Naturligvis


