ad.grey

Alcros inomhusfärger
Att välja kulör kan vara knepigt, kanske
särskilt när det gäller grå toner – och det
är ju därför vi tagit fram den här kollektionen. Att välja färg, däremot, är betydligt
enklare. Kashmir är helmatt, den ger djup
till kulören och gör den rättvisa utan
några störande reflexer. Glans: helmatt 4.
Sober Natur är en matt väggfärg som
ger en bra balans mellan slitstyrka och
utseende. Glans: matt 7. Tålig är en mer
okänslig väggfärg, som även är vattenavvisande och därför passar i till exempel
kök och tvättstuga. Glans: halvmatt 20.
Accent helmatt ger en fin sandstruktur,
väggen får ett rogivande intryck. Glans:
helmatt 1. Icke att förglömma: möblerna
och snickerierna i interiörerna är målade
med Servalac Aqua, en tålig vattenburen
lackfärg, och golven har fått nytt liv
med Entré golvfärg. Se mer på alcro.se,
eller prata med din Alcro-återförsäljare.

12 grå nyanser för dig som älskar färg.
Tänk klarröda rosor mot en stenmur. Eller gula lönnlöv
mot den mörkgrå stammen. Eller bjärt röda ledmärken
i en fjällvärld av grå nyanser. Grått gör andra kulörer
rättvisa på ett sätt som inga andra färger kan.
De andra färgneutralerna vitt och svart är mer kontrastrika och tar över lite från de färger man vill ska stå
fram. Grå nyanser, å andra sidan, är mindre dramatiska.
De lyfter fram färgstarka accenter som möbler, textilier
och detaljer och ger dem chans att komma till sin rätt.
Därför passar grå toner också utmärkt för att gifta ihop
olika stilar, kulörer och träslag.
Grått har alltid haft en plats i våra hem ända sedan
gustavianska tider. Grå toner fungerar lika bra om du
vill återskapa en klassisk miljö, som om du vill skapa en
extremt modern känsla. Eller blanda de två.
Välkommen till ad.grey – 12 utvalda grå nyanser. Alla
med Alcro Kulörgaranti.

12 utvalda grå nyanser
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5 Krita

812 Lovika

808 Rökgrå

4 Pearl grey

813 Fjäder

11 Duva

864 Grådis

853 Betong

10 Silverpil

9 Drivved

5 Pigeon grey

870 Anis

