Färgkarta

Måla husgrunden

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

med Sockelfärg

Husgrunden på framsidan är målad i kulören Skiffersten 008.
NCS - Natural Colour System®© property of and used on
licence from NCS Colour AB, Stockholm 2012. The colours
might not exactly match original NCS colour samples.
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Grunden ger helheten
Husets uttryck mot omgivningen är summan av alla delarnas former och kulörer.
Och en del som man kanske inte brukar lägga så mycket vikt vid men som påverkar hur huset uppfattas är just grunden.
Beroende på grundens kulör kan husets uttryck få olika egenskaper. En alltför
ljus kulör kan till exempel ge en känsla av att huset svävar i luften. Därför är det
klokt att välja en kulör som hänger samman med husets övriga färgsättning och
byggnadsstil.
Ett råd är att välja en kulör som inte är ljusare än husets fasadfärg. Välj istället
en mörkare kulör men inte för färgstark. Grundens kulör ska, så att säga, koppla
samman huset med omgivande mark på ett naturligt sätt så att husets färg och
form får spela huvudrollen.

Grund: Skiffersten 008

Grund: Skugga 015

Kulörprover
Sockelfärg kan brytas i många olika kulörer. Här har vi valt ut de nio stycken
som vi erfarenhetsmässigt vet ger det lugnaste och snyggaste utseendet.

Kalk 012
NCS S 1502-Y

Linne 046
NCS S 3005-Y20R

Lergrå 047
NCS S 4005-Y20R

Betong 014
NCS S 3502-Y

Skiffersten 008
NCS S 4000-N

Kulle 020
NCS S 6005-G80Y

Skugga 015
NCS S 5502-Y

Rök 049
NCS S 7005-Y20R

Asfalt 010
NCS S 9000-N

Grund: Lergrå 047

Grund: Asfalt 010

Grunden ger helheten
Husets uttryck mot omgivningen är summan av alla delarnas former och kulörer.
Och en del som man kanske inte brukar lägga så mycket vikt vid men som påverkar hur huset uppfattas är just grunden.
Beroende på grundens kulör kan husets uttryck få olika egenskaper. En alltför
ljus kulör kan till exempel ge en känsla av att huset svävar i luften. Därför är det
klokt att välja en kulör som hänger samman med husets övriga färgsättning och
byggnadsstil.
Ett råd är att välja en kulör som inte är ljusare än husets fasadfärg. Välj istället
en mörkare kulör men inte för färgstark. Grundens kulör ska, så att säga, koppla
samman huset med omgivande mark på ett naturligt sätt så att husets färg och
form får spela huvudrollen.

Grund: Skiffersten 008

Grund: Skugga 015

Kulörprover
Sockelfärg kan brytas i många olika kulörer. Här har vi valt ut de nio stycken
som vi erfarenhetsmässigt vet ger det lugnaste och snyggaste utseendet.

Kalk 012
NCS S 1502-Y

Linne 046
NCS S 3005-Y20R

Lergrå 047
NCS S 4005-Y20R

Betong 014
NCS S 3502-Y

Skiffersten 008
NCS S 4000-N

Kulle 020
NCS S 6005-G80Y

Skugga 015
NCS S 5502-Y

Rök 049
NCS S 7005-Y20R

Asfalt 010
NCS S 9000-N

Grund: Lergrå 047

Grund: Asfalt 010

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten.
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Framsida: Terrass i Vit 9301.

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

7311230298178

