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INTERIOR

TREND COLLECTIONS
Rubio Monocoat Head Office
Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem - België
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - service@rubiomonocoat.com

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring
van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

WELKOM BIJ DE RUBIO MONOCOAT FAMILIE
82 landen - 80.000.000 m² behandeld hout per jaar

De Arctic Adventures kleurencollectie is geïnspireerd door de 
wonderlijke Noordelijke natuur met haar sublieme knusse en 
zachte accenten. Het is de start van een avontuur doorheen de 
ongerepte vlaktes met als eindpunt blozende winterwangen in 
een warme, huiselijke sfeer.

De kleuren Winter Blush, Frost Green en Heather Purple 
werden gecreeërd om te worden gecombineerd met een selectie 
van onze standaard Oil Plus 2C kleuren, zoals Bourbon, Cotton 
White, Mud Light en Slate Grey.

Verkrijgbaar in flesjes van 20ml en 100ml (Component 
B moet worden toegevoegd) en in sets (duoblik A+B) van  
350ml - 1,3L en 3,5L.

De Eastern Encounters kleurencollectie is geïnspireerd door 
de mysterieuze Oosterse cultuur en haar kleurenrijkdom. Onze 
kleurenselectie vormt een warme ontmoeting met hun uniek even-
wicht tussen energie en ontspanning. Of het nu in de ochtend of 
avond is, deze kleuren brengen steeds het beste in je naar boven.  

De kleuren Teal Blue, Pomegranate Pink en Rusty Brown 
werden gecreeërd om te worden gecombineerd met een selectie 
van onze standaard Oil Plus 2C kleuren, zoals Mahogany, Oyster, 
Pine en Midnight Indigo.

Verkrijgbaar in flesjes van 20ml en 100ml (Component 
B moet worden toegevoegd) en in sets (duoblik A+B) van 
350ml - 1,3L en 3,5L.

Voor meer informatie 
over houten trends voor in uw 
interieur, download dan ons 

eigen magazine op

www.rubiomonocoat.com 
of stuur ons een e-mail naar 

service@rubiomonocoat.com



MIDNIGHT INDIGOCINNAMON BROWN VELVET GREEN TOUCH OF GOLD MIDNIGHT INDIGO PEACOCK GREEN TOUCH OF GOLD MORNING MISTMIDNIGHT INDIGO NORDIC BLUE TOUCH OF GOLD
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De Boho Chic kleurencollectie is geïnspireerd door de warme en 
pittige kleuren van het Midden-Oosten.

De kleuren Cinnamon Brown, Midnight Indigo, Velvet Green 
en Touch of Gold werden gecreeërd om te worden gecombi-
neerd met een selectie van onze standaard Oil Plus 2C kleuren, 
zoals Cherry Coral, Chocolate, Pure, Ice Brown en Mahogany.

Verkrijgbaar in flesjes van 20ml en 100ml (Component 
B moet worden toegevoegd) en in sets (duoblik A+B) van 
350ml - 1,3L en 3,5L.

De Charleston Chic kleurencollectie is geïnspireerd door de look 
& feel van de weelderige sfeer van de roaring 20’s.

De kleuren Midnight Indigo, Velvet Green, Peacock Green en 
Touch of Gold werden gecreeërd om te worden gecombineerd 
met een selectie van onze standaard Oil Plus 2C kleuren, zoals 
Charcoal, Ash Grey, Pine, Olive en Oak.

Verkrijgbaar in flesjes van 20ml en 100ml (Component 
B moet worden toegevoegd) en in sets (duoblik A+B) van 
350ml - 1,3L en 3,5L.

De Scandinavian Chic kleurencollectie is geïnspireerd door de 
prachtige Scandinavische levensstijl.

De kleuren Midnight Indigo, Morning Mist, Nordic Blue en 
Touch of Gold werden gecreeërd om te worden gecombineerd 
met een selectie van onze standaard Oil Plus 2C kleuren, zoals 
Mud Light, Cotton White, Smoke, Oyster en Natural.

Verkrijgbaar in flesjes van 20ml en 100ml (Component 
B moet worden toegevoegd) en in sets (duoblik A+B) van 
350ml - 1,3L en 3,5L.

Oil Plus 2C is een product van de nieuwste generatie dat uw hout kleurt en beschermt 
in één enkele laag, beschikbaar in 40 standaard kleuren en geschikt voor vrijwel alle 
houtsoorten. De combinatie van de olie (A) met de accelerator (B) garandeert een 
snelle droging en doorharding, en een superieure bescherming. Bezoek de “Kleuren” 
pagina op www.rubiomonocoat.com voor meer informatie over dit product en onze 
kleurentrends.

De getoonde kleuren in deze brochure zijn indicatief en niet bindend. Resultaten zijn afhankelijk van het gekozen houttype, wijze 
van voorbereiden, etc. Wij raden aan om altijd eerst een staal te plaatsen vooraleer het product over de volledige oppervlakte 
te gaan gebruiken.

Een 100% 
natuurlijke 
houtolie . . . 

. . .  dankzij onze formule op 
basis van lijnzaadlijnzaad.

Rubio Monocoat Oil, 
kleurt en beschermt 

uw hout in één enkele laag

Component B moet aan alle kleuren worden toegevoegd.


