
Fargevalg – maling av utvendig fasade Zitty Borettslag 

 
Det er på tide å male opp igjen den utvendige fasaden til Zitty Borettslag.  
Vi i styret ønsker derfor å avholde en avstemning om tre ulike fargevalg, der dagens 
fargepalett er et av valgene. I tillegg har styret gått for en fargepalett av okergult med 
gråtoner og en fargepalett med bruntoner og blått. Vi har tatt hensyn til nærliggende bygg 
med tanke på de to nye fargepalettene. Det blir lagt ut et eksemplar med Jotun sine 
fargeprøver i oppgang B da det er vanskelig å gjengi nøyaktig fargenyanse på bilder.  

 
1. Beholde eksisterende farger på fasade 

 
Fargekoder som er benyttet i dag er: 
Okergul deler av bekledning, dragere og rullestolrampe – Jotun 0738 Herregårdsgul 
0738 HERREGÅRDSGUL - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
Grå/beige bekledning 1-4 etasje – Jotun 1939 Sandbeige 
1939 SANDBEIGE - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
Mørkegrå bekledning 5 etasje + treriller garasje – Jotun 4143 Hule 
4143 HULE - Farge til maling innendørs (jotun.com) 
Orange bekledning – Jotun 1373 Humle 
HUMLE 1373 Farge Eksteriør | Jotun.no 
Grønne dører – Jotun 7092 Portgrønn 
PORTGRØNN 7092 Farge Eksteriør | Jotun.no 

  

https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/0738-herregardsgul-exterior
https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/1939-sandbeige-exterior
https://www.jotun.com/no/no/decorative/interior/colours/4143-shadow-black-interior
https://www.jotun.com/no/no/b2c/colour-inspiration/colours/exterior/1100000161701791_exterior.aspx
https://www.jotun.com/no/no/b2c/colour-inspiration/colours/exterior/1100000155601791_Exterior.aspx


 
2. Gråtoner og okergult 

Beholde okergult på deler av bekledning, dragere og rullestolrampe som i dag  – 
Jotun 0738 Herregårdsgul 
0738 HERREGÅRDSGUL - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
Bytte ut grå/beige bekledning 1-4 etasje + mørkegrå bekledning 5 etasje med  
Jotun 1462 Jotun Grå skifer  
1462 GRÅ SKIFER - Farge til maling innendørs (jotun.com) 
Bytte ut den orange bekledningen + treriller garasje med Jotun 9937 Aske 
9937 ASKE - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
Male de grønne dørene i atrium med Jotun 9938 Dempet sort 
9938 DEMPET SORT - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
 

 

  
 

  

https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/0738-herregardsgul-exterior
https://www.jotun.com/no/no/decorative/interior/colours/1462-evening-sky-interior
https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/9937-aske-exterior
https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/9938-dempet-sort-exterior


3. Bruntoner med innslag av blått 
Bytte ut den okergule fargen på deler av bekledning, dragere og rullestolrampen med 
Jotun 1223 Høststemning 
1223 HØSTSTEMNING - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
Bytte ut grå/beige bekledning 1.-4. etasje + bekledning 5 etasje med  
Jotun 1016 Blek Sand  
1016 BLEK SAND - Farge til maling innendørs (jotun.com) 
Bytte ut den orange bekledningen + treriller garasje med Jotun 1434 Labrador 
1434 LABRADOR - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
Male de grønne dørene i atrium med Jotun 0730 Fjellblå 
0730 FJELLBLÅ - Farge til maling utendørs (jotun.com) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/1223-hoststemning-exterior?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjbHKBgqeH-3b3HzYzQm1EG6is9eQZ1HUOgwerAdd4GlFc1RageZFrYaAntLEALw_wcB
https://www.jotun.com/no/no/decorative/interior/colours/1016-antique-white-interior
https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/1434-labrador-exterior
https://www.jotun.com/no/no/decorative/exterior/colours/0730-fjellbla-exterior

