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ANTIKK mørk fargeserie (Prisgruppe 1) 
 

Antikk mørk er vår rustikke aldringsmalte fargeserie. Her behandles fargene med en slitasjeprosess og patineres for et vakkert dybdeforhold i 
grunnfargene. Resultatet er et aldringspreg og spennende utseende, som gjenspeil våre kjære tradisjonsrike møbler fra gamle dager.  
 
- Vi blander selv våre farger og overflate-patinaer fra norske råvarer og mineraler.  Det benyttes eldre unike resepter og oppskrifter fra gamle dager, 
samt en egen touch av hemmeligheter for å skape det ekstra unike i resultatene.  
 
- Våre antikkfarger er håndverk utført for frihånd og ethvert produkt er unikt overflatebehandlet. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme små 
sår og synlige kvister på malte heltre furumaterialer og noe avvik fra fargeprøver kan forekomme. 
 
 

UMBRA fargeserie (Prisgruppe 1) 
 

Umbra er vår transparente patinabehandling. Her fremheves vedstrukturen på en vakker måte slik at man oppnår et ”umalt” og rustikt preg på 
produktet. 
 
- Vi benytter våre egne overflate-patinaer fra norske råvarer og mineraler. Alle flater er oljebehandlet for et matt og vakkert uttrykk, som også bare 
blir vakrere gjennom tidenes løp. Ønsker du din patinabehandling lakkert må du spesifisere dette i din bestilling.  
 
- Våre patinaer er utført for frihånd og ethvert produkt er unikt overflatebehandlet. Vi gjør oppmerksom på at nyanseforskjeller i farge kan 
forekomme, samt at heltre materialer alltid har forskjellig vedstruktur, årringer og kvister i treverket. 
 

A206 VERBANGRÅ ANTIKK (Prisgr 1) A207 CACAO ANTIKK (Prisgr 1) A208 VERBANBRUN ANTIKK (Prisgr 1) 

A209 OKER ANTIKK (Prisgr 1) A210 RØD ANTIKK (Prisgr 1) A211 GRØNN ANTIKK (Prisgr 1) A212 BLÅ ANTIKK (Prisgr 1) 

A205 TIMUT ANTIKK (Prisgr 1) 

A202 ANTRASITT ANTIKK (Prisgr 1) A203 MOCCA ANTIKK (Prisgr 1) A204 BRUN ANTIKK (Prisgr 1) A201 SORT ANTIKK (Prisgr 1) 

U103 BRENT UMBRA (Prisgr 1) U106 GRÅ UMBRA (Prisgr 1) U107 ANTRASITT UMBRA (Prisgr 1) U102 MUSKAT UMBRA (Prisgr 1) 
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KLASSISK fargeserie (Prisgruppe 2) 
 

Klassisk er vår glattmalte fargeserie og gir et mer moderne og trendy fargeuttrykk. Vi har valgt ut en gruppe farger med nyanser vi mener passer 
godt inn til tidens trender og popularitet. Velg mellom diskré gråtoner, harmoniske varme jordfarger eller spennende lune fargevariant eksempler. 
 
- Her gjennomgår produktet omstendelige prosesser med kvistbeskyttelse og grunnbehandling før fargen påføres produktet. Alle våre klassiske 
farger er sprøytelakkert med en slitesterk fargelakk med en vakker og eksklusiv matt gloss overflate.  
 
- Ønsker du en annen farge? Du kan bestille din egen favorittfarge, oppgi din NCS fargekode til oss ved din bestilling. Ved valg av spesialfarge 
tilkommer et pristillegg på minstesats kr 620,- (inntil kr 12 400,-) /- eller 5 % om produktpris overskrider kr 12 400,- inkl mva prisgruppe 2. 

ANTIKK lys fargeserie (Prisgruppe 2) 
 

Antikk lys er vår rustikke aldringsmalte fargeserie, men i lysere varianter. Her gjennomgår fargene omstendelige prosesser med kvistbeskyttelse og 
grunnbehandling før fargen påføres produktet. 
 
- Vi blander selv våre farger og overflate-patinaer fra norske råvarer og mineraler.  Det benyttes eldre unike resepter og oppskrifter fra gamle dager, 
samt en egen touch av hemmeligheter for å skape det ekstra unike i resultatene.  
 
- Våre antikkfarger er håndverk utført for frihånd og ethvert produkt er unikt overflatebehandlet. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme små 
sår og synlige kvister på malte heltre furumaterialer og noe avvik fra fargeprøver kan forekomme. 
 

K406 KAMPOT KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S2005-Y40R 

K407 KASHMIR KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode 3606-Y29R 

K408 CACAO KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S7005-Y50R 

K409 CAJUN KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S4030-Y20R 

K410 SANDEL KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode 5122-Y67R 

K411 TIMIAN KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S6005-G80Y 

K412 VALMUE KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S7010-R90B 

K405 BOMULL KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S0502Y 

K402 VERBAN KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode 6303-Y43R 

K403 TIMUT KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S7502Y 

K404 PEPPER KLASSISK (Prisgr 2)  
Ncs kode S8500N 

K401 SKIFER KLASSISK (Prisgr 2) 
Ncs kode S5502Y 

A311 SHABBY ANTIKK (Prisgr 2) A312 SKIFER ANTIKK (Prisgr 2) A313 SIKORI ANTIKK (Prisgr 2) A310 HVIT ANTIKK (Prisgr 2) 
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Produsent og leverandør 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOKKA BONDEMØBLER AS 
 

Post og besøksadresse 
 

Heimskogen 16, 2870 Dokka 
 

Telefon 
 

6111 4545 
 

E-post 
 

post@dokkamobler.no 
 

Bestillinger 
 

ordre@dokkamobler.no 
 
 
 
 

 
 

Besøk oss på vår nettside 
www.dokkamobler.no 

 

 
 

Følg oss på facebook  
www.facebook.com/dokkabondemobler 

 

 
 

 Følg oss på instagram 

www.instagram.com/dokkabondemobler 
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