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Midt i Jammerbugten ligger det smukke Svinkløv Badehotel.
En bygning der om nogen, må stå sin prøve ved Vesterhavet.
Takket være en stor indsats fra nuværende ejer, er alle
udvendige overflader skrabet i bund, således at flere
års forbrug af tætte malingslag nu er væk.
Svinkløv Badehotel står i dag malet
med linoliemaling.

Vi leverer maling til mange af landets kirker.
Enkelte gange går farverne også til udlandet,
f. eks. Domkirken i Oslo.
På billedet ses Haverslev Kirke ved Aalborg.

Gulvene i Drachmanns hus er nylagte, og har
fået Tonkinlak iblandet brændt umbra pasta.
Dette for at imitere de gamle gulve, der var ferniserede. Bænken er malet med blå linoliemaling,
der står i god kontrast til de mørke gulve.

Dyrehaven ved København har i mere end 10 år
anvendt farver fra Original Linoliemaling. Farven
er specielt fremstillet til Dyrehaven, og er i dag
en af de mest solgte farver hos os. Vi kalder den
ganske enkelt for Dyrehaverød.

Forsiden: Parti af sommerhus tegnet af House Arkitekter, sagsarkitekt Søren Olsen. Den anvendte farve er Sodsort.

Linoliemaling har suveræne egenskaber, og har
derfor været anvendt gennem flere århundreder.
Selvom hoveddøren på Rytterskolen i Overby
ved Horsens, ikke er ældre end et par årtier, så
har den med linoliemaling, fået de bedste betingelser for at blive det, og kønt ser det ud …

Til nybyggeri fungerer linoliemaling perfekt. Malingen består af olie og pigment, og indeholder
ingen opløsningsmidler. Derfor får du gode
arbejdsvilkår, samtidig med at træet beskyttes
optimalt. Udhus og sternbrædder er malet med
Sodsort.

Eremitagens vinduer og døre, såvel som mange
andre bygninger i Dyrehaven, er malet med hvid
linoliemaling. Her er der anvendt vor klassiske
blanding af 80% titandioxid og 20% zinkoxid.

Danmarks ældste sømærke.”Æ Kåver” i Sønderho på Fanø er blevet genrejst. I den anledning
sponsorerede vi malingen til projektet. Tømmeret
er malet mellem 2 og 3 gange, med et forbrug på
i alt små 50 liter maling. Farven er efter Vagervæsnets ”Instrux” atter italienskrød.

Her er det vinduerne på Christiansborg mod
kanalen der er blevet istandsat. Mange vinduer
på selve slottet er gennem årene malet med vor
linoliemaling, men vi har også leveret maling til
noget af det mere farverige, som Riddersalen
og Tronsalen.

Barkentinen Loa, skulle så vidt vides være
Danmarks eneste. Loa har fået en gennemgribende restaurering fra 2004-2009. Vi har leveret
linoliemaling i blå og grå farver, såvel som den
yderst smidige linolielak ”Tonkinlak” som i mange
lag er påført master m.v.

Der males praktisk talt altid på Christiansborg.
I år 2011 blev porte og døre til staldene malet.
Linoliemaling har lang levetid, og portene vil først
skulle vedligeholdes igen om mange år.

Drachmanns hus har i 2011 gennemgået en
omfangsrig restaurering, så det i dag atter står
smukt til de næste mange sæsoner.
Farverne har vi fremstillet og blandet, efterfølgende er de rettet til på stedet, så de står i en
smuk harmoni til hinanden.

Vinduer og døre på Fredensborg Slot og Kancellihuset blev i 2006 malet med hvid linoliemaling.
I parken findes en række kanoner som er malet
med de Oldenborgske Røde og Gule Farver.

På toppen af Danmark - fantastisk udsigt.
Inde i fyret finder man emner malet med linoliemaling i den smukke røde farve, Oldenborgsk
Rød - en farve som tidligere også postvæsnet
anvendte.

Denne sønderjyske ejendom er efter dagens
standard atypisk, idet de pudsede vægge er
malet med linoliemaling. Historisk har dette
dog fundet sted allerede tilbage fra omkring
1860’erne, hvor flere ejendomme i København
har fået sådan en behandling.

Politikens Pavillon fra Landsudstillingen i Århus
i år 1909, er tegnet af Anton Rosen, og udgør
nu en af Den Gamle By’s store attraktioner. Intet
under, for skøn ser den ud som den ligger der,
indrammet i hvidt, klædt i en dragt af guldokker,
lysnet med zinkhvidt og zinkgult.

Efter endt restaurering i 2007, blev dørene til
Haverslev Kirke atter slået op. Maler Jørn Ravnkildes flotte resultatet ses her på billedet.

Det grå fyr i Skagen er i løbet af år 2009 restaureret. I den forbindelse blev det grøntirrede
kobbertag, såvel som balustre, vinduessprosser,
håndlister m.v. malet med grå grafitpasta udrørt
i Tonkinlak.
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