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HÅNDLAGEDE TAPETER 
Hvert tapet fra Farrow & Ball er laget på fabrikken i Dorset i England.
Vi benytter oss av håndverksmessige produksjonsmetoder, våre egne

vannbaserte malinger, og trykker kun på papir utvunnet fra bærekrafig
forvaltede skoger. 

Alle våre håndlagede tapeter er laget med Farrow & Ball-maling, noe som
betyr at malingen er det perfekte tilbehøret til dine vegger, lister, gulv og

tak. 

Våre dyktige håndverkere bruker en håndbørstingsteknikk for å påføre
et jevnt malingslag på tapetet, noe som skaper en rik fargedybde og en
diskré struktur. Mønsteret blir deretter påført ved hjelp av trykk med

rulle, trau eller fattrykk, noe som resulterer i en utsøkt taktil overfate og
en uanstrengt forbindelse mellom maling og tapet. 



 
 

LOTUS 

Lotus bringer et anstrøk av 
1800-tallseleganse til både 
tradisjonelle og moderne hjem. 
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PEONY 

Peony er et vakkert blomstertrykk som 
kombinerer moderne glamour med 
klassisk romantikk for å bringe friske 
farger til alle slags rom. 
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BROCADE 

Brocades snirklete mønster av 
tistler, blomster og blader bringer en 
ordnet eleganse til både moderne og 
tradisjonelle rom. 
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WISTERIA 

De mykt hengende bladene og de mange 
blomstene på Wisteria fanger perfekt opp 
skjønnheten i den engelske senvåren, og 
skaper en frydefull følelse hele året rundt. 
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BUMBLE BEE 

Denne lekne designen er basert på 
mønsteret som opprinnelig fantes på 
silketøy i Joséphine Bonapartes soverom. 
Det godt fordelte mønsteret i lite format 
skaper en klassisk følelse. 
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FIVE OVER STRIPE 

Vårt tapet Five Over Stripe er et klassisk 
trykk som balanserer skarpe linjer med 
en innbydende struktur. Det er laget med 
vår drateknikk der vi påfører stripene 
som gir hvert tapet en diskré variasjon. 
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PLAIN STRIPE 

Denne behagelig ensartede stripen er 
skapt ved hjelp av en 1800-tallsteknikk 
som kalles for trautrykk. Dette skaper en 
vakker håndlaget stil. 
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RENAISSANCE 

Med solsikker, fugler og botaniske 
detaljer hyller Renaissance de sirlig 
utsmykkede tekstilene som sees i bilder 
på National Gallery i London. 
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DRAG 

Drag-tapeter er vidunderlig enkle 
å matche med et eksisterende 
interiør, mens den tradisjonelle 
påføringsmetoden etterlater vakkert 
strukturerte børstemerker på 
overflaten av tapetet. 
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ROSSLYN 

Denne vakre klassiske designen har den 
bekymringsfrie, buede attraktiviteten 
til tradisjonelt paisleymønster, mens de 
botaniske detaljene som utgjør Rosslyns 
mykt avsmalnede former, tilfører enda et 
interessant lag. 
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