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 Färgvecka blir  
färgsommar!

N R .1  2 0 2 1

Från 1/5-31/8 är det  
sommarpriser på Icona!



JOTUN
DEMIDEKK ULTIMATE

 9 LITER

30% 30%
UPP TILL UPP TILL

JOTUN 
DEMIDEKK INFINTY 

9 LITER 

Nu blir  
färgdagarna
färgsommar  
på Icona!

Väntan är slut för alla hemmafixare som 
 äntligen kan ta itu med sina uteplatser och 
husfasader. För att fira detta utökar vi våra 
 färgdagar till hela sommaren med  erbjudanden 
på bl.a fasadfärg och terrass olja. Handla till rätt 
pris när det passar er! Priserna gäller 1/5-31/8 

Erbjudandena gäller under perioden 1/5-31/8, kan ej  
kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

299kr

ANZA
PENSELSET 

ORD. 359kr



1.295kr 1.495kr 1.495kr

COLOREX  
STORM  

ORD. 1649kr 
9 LITER

COLOREX  
TITAN 

ORD. 1999kr  
9 LITER

COLOREX  
STABIL

ORD. 1999kr  
9 LITER

Utvecklad 
för nordiska
förhållanden
Att leva i norden är att leva utsatt för  
 vädrets makter. Men midvinterkyla, höst-
stormar eller  vårflod är inget du behöver 
oroa dig för om du väljer att måla med 
Colorex.  Färgen är  speciellt  utvecklat och 
testad för just våra nordiska  förhållanden.



499kr

COLOREX
STALLFÄRG 

ORD. 799kr 

”I en röd liten 
stuga nervid 
sjön ska vi bo”
Så sjöng Gunnar Wiklund 1963 och för 
många är detta fortfarande idealbilden 
av det svenska lantlivet. Med Röde Orms 
rödfärg får du den rätta nyansen oavsett om 
din stuga ligger på land eller på vattnet.

Dags att släppa 
hästen på grönbete
Nu kommer våren och medan hästarna är 
ute och betar på det färska gräset kan vi 
passa på att ge stallet en uppfräschning. 
Colorex stallfärg är en helmatt färg som  
b.la skyddar mot mögel och alger.

RÖDE ORM 
RÖDFÄRG 

ORD. 279kr 
10 LITER

179kr



 HAGMANS
TRÄSKYDD KISEL

SIOO:X 
ALLA  PRODUKTER

JAPE GRÖNFRI
5 LITER 

ORD. 829kr

20% 20%599kr 20%
UPP TILL

HAGMANS  
ALLA  TVÄTTPRODUKTER

4-5 LITER

Rent &
fräscht på  
altanen

Även när man är utomhus är det skönt att 
ha det rent och fint omkring sig. Passa på att 
fräscha upp altanen med en ordentlig tvätt och 
impregnering innan ni bjuder in grannskapet 
på grillkväll. Hela sommaren har vi 20% på   
 träskydd och tvättprodukter från Hagman,  
Jape och Sioo:x. 



Njut av sol-
nedgången 
på en ny oljad 
terrass.
Det finns inte mycket som slår att  sitta 
i en solstol på terrassen och se hur 
 molnen byter färg i solens sista strålar. 
Måla redan nu så kan du sen tryggt 
luta dig tillbaka och bara njuta. Med 
 professionella oljor så  kommer ditt 
trädäck hålla sig vackert hela sommaren. 



TRÄOLJA
GARD V 

3 L ITER
ORD. 149kr

JOTUN 
  TERRASSLASYR  

2,7 L ITER 
ORD. 659kr 

25%

HAGMANS 
  TERRASSLASYR

2,7 LITER

25%

89kr

ALCRO TRÄOLJA 
4L BRYTBAR 

ORD. 435kr 
BEGRÄNSAT ANTAL

349kr

HAGMANS  
TRALLTVÄTT



Med ett av marknadens bredaste  sortiment av 
färg, tapeter, golv, kakel och badrumsinredning 

erbjuder Icona Färg & Interiör produkter och 
experthjälp som tillgodoser behoven hos både 

”gör-det-självaren” och proffsen.

BESÖK OSS

ICONA FÄRG & INTERIÖR FALKÖPING

LÖNNERBLADSGATAN 10

521 40 FALKÖPING

ICONA FÄRG & INTERIÖR VARA

BADHUSGATAN 30

534 50 VARA 

ICONA FÄRG KUNGSBACKA

KRAFTVÄGEN 1E

434 37 KUNGSBACKA

ICONA FÄRG & INTERIÖR SKÖVDE

NORRA METALLVÄGEN 1 B

541 39 SKÖVDE


