ad.white & grey
Färgkarta med vita och grå inomhuskulörer

Känslan är allt
Klassiska vita och grå kulörer
Lika roligt som det är att se det färdiga resultatet
av ett måleriprojekt, lika utmanande kan det vara att välja rätt kulör.
Vita och grå kulörer är alla klassiska och ger en fin och neutral bas
till hemmets övriga inredning. För att hjälpa dig att hitta rätt nyans,
känsla och ton i dina vita och grå kulörer har vi delat in färgkartan
i kulörer som går i liknande färgtoner och som passar bra med
varandra. Lycka till med ditt måleriprojekt.

Väggar: 012 Black Deco, 883 Bly och 813 Fjäder
Snickerier: 813 Fjäder

Passar med:
- Varmt ljus, rum i söderläge
- Blå, gröna, lila samt andra kalla vita och grå toner
- Sten, betong, marmor i kalla toner, krom, silver,
mörkt skinn och läder

Kalla Kulörer
För utrymmen som flödar av dagsljus
Kalla kulörer har en större andel blått eller grönt i sig och passar bäst i
utrymmen som flödar av dagsljus, gärna direkt sådant, som rum i söderläge.
Kalla kulörer fungerar också fint som fond till inredning i samma ton. Tänk kuddar,
sofftyg och gardiner i exempelvis blått, grått, grönt, turkost eller lila – och detaljer i
kalla metaller som silver och stål.
Provmåla gärna olika nyanser av vita och grå kulörer för att avgöra
hur de upplevs i det ljusförhållandet som råder i ditt rum. Studera färgproverna
under olika tid på dygnet och i olika väderförhållanden. Se hur kulörerna ändras
under olika ljus: artificiellt från elektrisk belysning, mulet dagsljus och starkt solljus
En grå kulör blir lätt ”smittad” av andra kulörer och ju ljusare grå du vill ha,
desto känsligare är den för omgivande färger och
rummets ljusförhållanden.
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Väggar: 884 November och 12 Black Deco
Fönster: 005 Snö

Neutrala Kulörer
Passar med:
- Varmt ljus, rum i söderläge
- Fungerar som en neutral
bakgrund som lyfter
och förstärker andra mer
mättade kulörer
- Färgstark inredning, kalla
och varma kulörer, växter
samt stål, silver och krom

Väggar: 815 Himalaya, 876 Kalfjäll och 879 Kol
Snickerier och dörr: 876 Kalfjäll

Låt inredningsdetaljerna ta plats
Neutrala kulörer fungerar fint tillsammans med både varma och kalla kulörer
och material. Därför är de ett bra val om du vill låta möbler, tavlor och andra
inredningsdetaljer ta plats. Tänk på att ljus i norrläge samt från lågenergilampor
kan förstärka blåtonerna i neutrala kulörer och få rummet att upplevas som kallt,
så glöm inte att provmåla.
Väljer du att måla ett helt rum i neutralt vitt kan du med fördel jobba med olika
glanser för att få en mer levande känsla – till exempel genom en matt vägg och
högblanka snickerier. Du kan också testa vitt på vitt genom att måla
högblanka mönster på en matt vägg.
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Varma Kulörer
Skapa en behaglig och mjuk känsla
Med varma vita och grå kulörer skapar du enkelt en behaglig och mjuk
känsla, även i utrymmen där ljusförhållanden är sämre. Måla med fördel varma
kulörer om rummet ligger i norrläge, är mörkt eller saknar direkt solljus. Varma
kulörer balanserar också upp hårdheten i stark belysning och det kallare
ljuset från lågenergilampor.
Alla varma kulörer innehåller en andel gult eller rött. Det gula inslaget i en varm
vit kulör får, trots det blåtonade ljuset i norrläge, kulören att kännas varm och
behaglig. Som vanligt är det bra att provmåla kulören och se
hur den upplevs på plats i olika ljusförhållanden.

009 Äggskal

Passar med:
- Kallt och varmt ljus, rum i norrläge
- Gula, röda, rosa, bruna och beiga toner
- Koppar, guld, mässing, marmor i varma toner,
ljusa träslag och naturläder
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Vägg: 875 Kalksten
Snickerier: 009 Äggskal

Hitta din känsla
Kanske ser du redan nu det färdiga
resultatet framför dig - eller så utgår du från en
blank canvas. Oavsett är ett bra första steg att leta
inspiration och få en klar bild av vad du vill åt.
På alcro.se kan du enkelt inspireras av miljöer
färgsatta med våra egna kulörer.

Väggar: 873 Ull och 814 Alpacka

ad.familjen
Utvald för perfektion - för dem som ser skillnad
Våra inomhusprodukter ad.stil, ad.harmoni och ad.finess
för inomhusytor är det ultimata valet och det bästa vi har
för vägg, tak och snickerier.
Alcro Designers (ad) är för dig som ställer allra högsta
krav på produkterna du målar ditt hem med.

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen på bilderna avvika från verkligheten. Omtryck 2021.

Alcro Färg
info@alcro.se
www.alcro.se

7 311231 804064

Omslagets framsida:
Väggar: 11 Duva och 870 Anis
Väggpanel och snickerier: 9 Äggskal
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Välj färg. Sen kulör.

