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Gør det nemt at handle grønt:
Levendefarver.dk
Hurtig levering,

direkte til din dør.
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Marmorhvid

Marmorhvid
Når solen skinner ind på væggen giver det 
associationer til hvidt vasketøj flagrende i 
sommervinden eller til de hvidkalkede vægge
på gården i gamle dage. 

Med basis af marmorflager skaber Marmorhvid en 
unik og meget ren hvid. Giver fornemmelsen af luft og 
plads i rummet. 

Marmoret giver en ekstra vægtfylde, dækkeevne og 
styrke. Vaskbar og velegnet til vådrum.

Moderne malinger
med naturens gode egenskaber...

Levende Farver er baseret på naturens fineste 
råmaterialer.
Vores to typer vægmaling har hverderes fortrin.

Marmor - giver en enorm slidstyrke og dækkeevne og 
et smukt lys i rummet.
En unik hvid.

Ler – forbedrer dit indeklima, tilfører naturligt en 
friskhed til rummet. En palet af 126 vidunderlige 
farveharmonier.

Den Grønne Farvehandel
- på nettet

Levende Farver er et sortiment af naturlige malinger, 
designet til at være et sundere og mere miljøvenligt 
alternativ til konventionelle malinger.

Vores malinger er lugtfri, drypfri, tørrer hurtigt og 
dækker almindeligvis første gang.

Ligeså holdbare og lette at arbejde med som de bedste 
akrylmalinger.

Lerbaseret vægmaling
     
     • Naturligt sundt indeklima
     • Indeklima-, astma- og allergivenlig
     • Særligt velegnet for børn og andre sensitive
     • Fri for VOC og farlig kemi.
 Tildelt EU’s øko-label for sin gode kvalitet 
 og miljøvenlighed.

Levende Farvers lerbaserede vægmaling giver dig alle 
fordelene fra en klassisk lervæg i et tyndt lag maling. 

Malingen absorberer lugte og skadestoffer 
(f.eks. røg), er fugtighedsregulerende og åndbar og 
fungerer luftrensende som aktivt kul.
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