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Farver og farvekoder. 

. 
 

I vores tinglyste deklaration er det bestemt hvilke farver, der skal benyttes til plankeværk, carporte, 

træværk på altan og betonvægge. Sådan at bebyggelse fremstår som en helhed. 
Farverne har udgangspunkt i Dyrups GORI 88 produkter. GORI 88 hedder i dag GORI 505 eller et andet 3 
chifret produktnummer f.eks. GORI 605 
 

Valg af maling 
 

Maling fås i dag i god kvalitet både på olie/ terpentinbasis: Vandbasis eller olieemulsionsbasis. 

Spørg din farvehandler, hvad du bør benytte, hvis du er i tvivl. 
 

Transparent og dækkende farve 

 
Der kan vælges de nævnte Gori produkter som transparent - eller dækkende farve.  
En dækkende farve blandes ofte ud fra en NCS farvekode.  
Hvis GORI/ Dyrup fravælges til fordel for et andet produktmærke, kan der være forskelle i farvenuancen.  

 
Farver med en NCS kode er tilføjet i 2016 og er i 2021 med GORI farvelaboratories vejledning tilpasset 
de tinglyste transparente og dækkende GORI farver 
 
 

Vinduer, hoveddør og skydedøre behandles udvendigt med: 
 

GORI 605 - Nuance - 720 Grøn Umbra - dækkende terpentin.  
GORI 612 - Nuance - 720 Grøn Umbra - dækkende vandbasis 
GORI 608 - Nuance -720 Grøn Umbra - dækkende vandbasis - døre og vinduer. 
 
NCS farvekode S 8010-G50Y – Dækkende  
 
Ved køb af nye vinduespartier kan evt. oplyses RAL 6007 
 

Plankeværk, udhus og carporte behandles med: 
 
GORI 505 - Nuance 706 - Trykimprægneringsgrøn – Transparent terpentin 
 
NCS farvekode: S 5020 - G70Y - Dækkende farve.  
 
 

Træværk til altan behandles med: 
 
GORI 505:- Nuance 202 Drivtømmer - Transparent terpentin 
 
NCS farvekode:  S 4010-Y30R   - Dækkende farve  

( Kommer tæt på nye planker malet med Gori Drivtømmer - transparent.) 
 

Betonvæg, stueplan og altan behandles udvendigt med: 
 
Dyrup Facademaling – Farvekode 229  –  Granit/ Granitgrå – dækkende farve. 
 
NCS farvekode A 4500 -N  - Dækkende farve 
 

Stern og skodder 
 

*) Stern og skodder males periodisk via Grundejerforeningens vedligeholdelseskonto. 


