Färgkarta

Dags att måla

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen i de fotografiska bilderna och kulörerna avvika från verkligheten.

Utvalda kulörer till din lägenhet

Framsida: Väggkulör i Stjärnstoft 526.
NCS - Natural Colour System®© property of and used on
licence from NCS Colour AB, Stockholm 2015. The colours
might not exactly match original NCS colour samples.

Beckers Färg, 120 86 Stockholm.
Tel 0200-21 21 22, www.beckers.se

029770 2015

7311230297706

Snart kommer
målaren hem till dig
Så nu är det dags för dig att välja hur dina väggar skall
se ut. Till din hjälp har vi tagit fram nio olika kulörer
som du kan välja mellan.
De nio kulörerna nedan är noga utvalda för att hjälpa
dig att skapa vackra rum utifrån dina eller din familjs
önskemål. Kulörförslagen underlättar för dig att få en
miljö som ger trivsel, skänker vila eller piggar upp.

Tänk på helheten när du gör dina val. Kulörerna ska
passa till dina möbler och textilier. Och kom ihåg
ljuset – dagsljus eller lampljus? Beroende på ljus/
belysning kan kulörer upplevas olika.

Kokos 502

Mjölk 522

Mohair 653

NCS S 0500-N

NCS S 0502-Y

NCS 1204-Y69R

Vägg: Twilight 549, Sänggavel: Mohair 653.

Stjärnstoft 526

Twilight 549

Mist 774

NCS S 1002-Y

NCS S 1502-Y

NCS 0702-B54G

Att ett litet färgprov inte upplevs riktigt på samma
sätt som den stora färdigmålade väggen, vet du kanske.
Men det finns fler saker som du bör tänka på innan du
bestämmer dig. En varm kulör ger till exempel en
ombonad känsla, medan en kall kulör ger ett lugnare
intryck och kan få ett rum att kännas större.
Om du är osäker på vilken kulör du skall välja kan
du köpa små provmålarburkar i de olika kulörerna
och måla t ex en träskiva. Som du sedan kan flytta
runt i rummet och testa i olika ljusförhållanden.
Färgen som målaren kommer att använda är vatten
buren, luktsvag och torkar snabbt. Den är Svanen-märkt
och rekommenderas av Astma- och allergiförbundet*.
Du kan alltså tryggt låta din lägenhet målas utan att
oroa dig för hälsan eller miljön.

Lammull 504

Rauk 551

Strå 821

NCS S 1000-N

NCS 2102-Y43R

NCS S 1005-G70Y

* Vi är stolta över att klara Svanens och Astma- och Allergiförbundets tuffa
krav. Svanen innebär att färgen uppfyller högt ställda kvalitetskrav samtidigt
som den är miljöanpassad – både när det gäller tillverkning och användning.
Och att Astma- och allergiförbundet rekommenderar vår färg betyder att de
anser att färgen är ett gott val också för ett rum där allergiker ska vistas.

Vägg: Strå 821, Skåp: Mjölk 522.

