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Rubio® Monocoats hovedkontor 
Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem - BELGIEN
Tlf.  +32 (0)51 30 80 54 - info@rubiomonocoat.com

Find vores komplette produktsortiment til beskyttelse og farvning af indendørs og 
udendørs træ på  www.rubiomonocoat.com

RUBIO® MONOCOAT, KING OF COLOURS

Rubio Monocoat har været kongen af farver til træ siden 2005, og med den store succes for vores RMC farvetrends 2017 sidste 
år, er vi glade for at præsentere vores RMC farvetrends 2018. Vi har endnu en gang udviklet en række lækre farveserier ud fra de 
aktuelle farvetrends inden for boligindretning og denne gang delt dem op i to forskellige atmosfærer. Hver serie er en blanding af 
nye trendfarver med de eksisterende RMC Oil Plus 2C-farver.

Bestil en prøve i dag, og opdag overfloden af trendfarver. Eller spørg din lokale forhandler om farvevifterne med vores 2 typer 

farvetrends 2018.

VORES NYE FARVER:

RUBIO® MONOCOAT OIL PLUS 2C

Et næste generationsprodukt, der farver og beskytter dit træ med ét enkelt lag! Kombinationen af olien (A) og acceleratoren (B) sikrer 
en behandling, der tørrer hurtigt, hærder hurtigt og giver en fantastisk beskyttelse.  Fås i enkeltflasker: 20-100 ml (Komp. B skal 
tilsættes) og i sæt (duodåse A+B): 350 ml - 1,3 l - 3,5 l.

DE UNIKKE EGENSKABER:

• Farver og beskytter i ét lag
• 40 standardfarver
• Fremhæver træets naturlige udseende og udtryk.
• Miljøvenlig: 0 % VOC!
• Indeholder ikke vand eller opløsningsmidler.
• Let at vedligeholde
• Ingen overlap eller startmærker.

Winter Blush Frost Green

Teal Blue Pomegranate Pink

Heather Purple

Rusty Brown

Komponent B 
skal tilsættes vores 6 
nye trendfarver 2018!

• Minimalt forbrug: 30-50 m²/liter.
• Kan anvendes på næsten alle trætyper, møbler og gulve.
• Meget slidstærkt.
• Vand- og varmefast. Ideelt til køkkener og badeværelser.
• Meget hurtigt hærdende: 80 % på 2 dage.
• En kort tør vedligeholdelsesperiode: Efter 5 dage kan overfladen
   rengøres med vand og sæbe.



Bourbon Mahogany

Slate Grey Midnight Indigo

Heather Purple Rusty Brown

Cotton White Oyster

Winter Blush Teal Blue

Mud Light Pine

Frost Green Pomegranate Pink
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Farveserien Eastern Encounters er inspireret af den mystiske østerlandske kultur 
og dens bemærkelsesfærdige farvepragt. Vores elegante farveudvalg er et varmt 
møde med en unik balance mellem energi og afslapning. Morgen eller aften – 
disse farver bringer det bedste frem i dig. Åbenbar deres mysterier, og nyd disse 
eventyrlige farver hver dag.

Farverne Teal Blue, Pomegranate Pink og Rusty Brown blev skabt 
til at blive brugt sammen med en række af vores standard RMC Oil Plus 2C 
farver, såsom Mahogany, Oyster og Pine, men også sammen med en af vores 
Trendfarver 2017: Midnight Indigo.

Farveserien Arctic Adventures er inspireret af den fascinerende natur! Nordiske 
landskaber med det mageløse, varme og bløde præg. Det er starten på et 
eventyr gennem uforstyrrede vidder, der slutter med røde kinder i en varm og 
hyggelig stemning. Sæt dig godt til rette, og nyd vores fine udvalg med en kop 
varm chokolade i hånden.

Farverne Winter Blush, Frost Green og Heather Purple blev skabt til at 
blive brugt sammen med en række af vores standard RMC Oil Plus 2C farver, 
såsom Bourbon, Cotton White, Mud Light og Slate Grey.


