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Kulörer och färg
för hela rummet

Färgkarta med 20 nya kulörer
från Alcro Designers

Är du på jakt efter en helmatt färg till väggarna, en högblank variant
till snickerierna eller en färg att måla på metall? Alla kulörer som
presenteras i den här färgkartan går förstås att få i vilken färgkvalitet
du önskar. Din Alcro återförsäljare hjälper dig att hitta rätt.

Provmåla innan du målar

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. Le Bureau 2015.

Vårt nya digitala färgsättningsverktyg på alcro.se gör det enkelt att
testa olika kulörer i hemmiljö innan du målar på riktigt. Funkar i både
surfplatta och från datorn. Se till att ladda upp bra bilder på de rum
du vill måla, sedan är det bara att börja experimentera. Lycka till!

MI A MI DÉ CO

Inred med färg
Ända sedan revolten mot 1990-talets färgstarka mode har vita
nyanser dominerat svenska inomhusmiljöer. Men de senaste
åren har det hänt något. Det som började med en fondvägg
i avvikande kulör och fortsatte med färgvalet hos en liten klick
trendkänsliga individer, har nu nått ut bredare bland inredningsintresserade i allmänhet. I grunden handlar det inte om att
våga vägra vitt – vitt kommer att fortsätta vara den trygga bas
som många av oss söker – utan om att våga välja kulör.

Kulörer med puls och lekfullhet, med
värme och intensitet. Glada kulörer
som djupnar i takt med att solen går
ner i havet. Turkoser, koraller och gult
som med en retroflirt symboliserar
det sköna livet. Känslan av ledig och
lyxig tid kommer in i våra hem.
700 Milkshake

701 South Beach

702 Florida

703 Daiquiri

704 Everglades

705 Klorofyll

706 Markis

707 Fjärilslarv

708 Grön granit

709 Sommarlöv

710 Fjärdlång

711 Fevik

712 Landsort

713 Vreden

845 Lin

714 Plat du jour

715 Skymning

716 Moules

717 Mortel

718 Chianti

G RÖN A D RÖMM A R
För färg är inte bara ett utmärkt sätt att låta hemmet spegla
din personlighet. Färg kan också skapa rum i rummen och
förändra rum efter årstider och tid på dygnet. Rätt kulörer
hjälper till att liva upp ett sällskapsrum, lugna ner ett sovrum
och göra arbetsrummet mer effektivt. Därför är vi glada att
presentera den här färgkartan från Alcro Designers.
Under flera månaders tid har vårt kulörteam letat upp och
analyserat trender från jordens alla hörn. Ur trenderna har vi
därefter identifierat ett antal kulörteman för våra breddgrader
här i norr, oavsett stil och smak. Resultatet har blivit 20 vackra
kulörer fördelade på fyra olika långlivade trender.
Utifrån Alcros gedigna kunskap kring färglära och kulörer
kan du vara säker på att du gör ett tryggt val. Alla kulörer
är noggrant testade för att passa tillsammans och skapa en
harmonisk helhet. Och när vi säger helhet, menar vi helhet.
Att inreda med kulör är så mycket mer än att bara måla
väggarna. Ett rum har ju även tak, golv, lister, socklar, dörrar,
möbler med mycket mera. Bara din fantasi sätter gränserna.

Skogsväsen, dimmiga ängar och
trolska drömmar inspirerar till dessa
kulörer. Sotiga och mjuka gröna
toner ger tillsammans med accenter
i aprikos en lite romantisk och frasig
känsla som för tankarna till en
bukett av engelska rosor och vilda
blad. Sagolikt.

NORD ISK PA ST EL L
De nordiska miljöerna kastar sitt lite
blåa ljus över dessa pasteller. Med
inspiration ur skandinaviska berg,
hav och blommor skapas en enkelhet och renhet som gifter sig med
naturliga material och trärena ytor.
Kulörer med smak av det lugna,
sobra och sköna.

ST U D I O B L Å
En sofistikerad trend där olika nyanser
av blått spelar huvudrollen. Addera
varma komplementfärger och dröm
dig bort till en lyxbistro i Marseille
eller en ateljévåning i Milano. Båda
referenser är lika rätt när en del av
världen bjuds in till ditt hem.

