
ad.stil
Fjorton inredningskulörer för vackra hem



Övre vägg: 1 Sinnesro 
Nedre vägg: 6 Ljuvlig 
Snickerier: 7 Tindra

Kulörkollektionen ad.stil är noggrant utvald tillsammans  
med några av våra kulörexperter. Kulörerna är alla i takt med tiden, eller  
en aning före. Välj dina favoriter och kombinera efter din smak och stil. 

Slutresultatet påverkas självklart av färg, glans, ljus och  underlag. Du är alltid 
 välkommen in i butik för personlig rådgivning.

ad.stil

1 Sinnesro 
Ljust gråbeige med en svag ton av rosa

3 Stilla 
Mild greige med botten i varmgult

5 Morgonrodnad 
Dämpad mjukt rosabeige

7 Tindra 
Blek rosa ton med en touch av värme 

9 Slända 
Svagt gråtonad varmgrön

11 Månviol 
Mjuk ljus ton av violett

015 Emilia White 
Elegant och stilfull varm vit

2 Lyssna 
Lågmäld greige, varm med brun bas

4 Lammöra 
Varmgrå, lätt aning av silvrigt grönt

6 Ljuvlig 
Skuggad rosabeige med värme och gråhet

8 Vattenblänk 
Harmoni från grönt, svalka från blått

10 Dimslöja 
Ljust gråblå ton, dämpad sval 

12 Malva 
Sval violett ton med mild svärta

016 Ebba Grey 
Harmonisk ljust neutral grå

Utvalda kulörer



Vägg: 2 Lyssna
Tak: 1 Sinnesro
Stuckatur: 3 Stilla

Kulörer i harmoni
Dessa kulörer är några av våra mest uppskattade genom åren.  

De  naturliga nyanserna ger en vilsam atmosfär som  skapar harmoni. 
ad.stil består av kulörer valda med omsorg, som du kan leva med länge. 

016 Ebba Grey015 Emilia White

003 Stilla

011 Månviol010 Dimslöja 012 Malva

007 Tindra 008 Vattenblänk

004 Lammöra 006 Ljuvlig

009 Slända

001 Sinnesro 002 Lyssna

005 Morgonrodnad



015 Emilia White lyfter  
fram vackra träslag och fungerar 
lika bra i en minimalistisk, luftig 

inredning som i ett hem med 
 färgstarka möbler och konst.

Vägg: 016 Ebba Grey

Vägg: 015 Emilia White
Golvlist: 9 Slända



Framsida  
Vägg: 5 Morgonrodnad
Snickerier: 6 Ljuvlig
 
Baksida:  
Vägg: 11 Månviol

Alcro Färg 
info@alcro.se 
www.alcro.se Av
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