Metall Dekorfärg
Färgkarta för skimrande ytor

Kontraster är
all dramatiks
moder.
Ta Metall Dekorfärg och en helmatt färg såsom ad.stil.
När de får lyfta fram varandra uppstår något som nästintill
ger rummet en tredje kulör. En annars matt vardag börjar
skimra i guld och silver.
Alcro Metall Dekorfärg har en alldeles speciell
effekt på omgivningen. Det är den optimala dekorationsfärgen
på mindre väggar, takytor, pelare, prydnadssaker och möbler.
Med sin reflekterande karaktär ä ndrar färgen u tseende
beroende på hur ljuset faller och från vilket håll du tittar.
Kombinera naturligt ljus och belysning för att styra
effekten du vill u ppnå.
På vad och i vilken miljö som helst.
Väggar: 7 Ceder Metallic, Guld

Det vet ingen bättre än kreatören
Martin Bergström. Oavsett om han designar tyger
och scenkläder eller som här, en miljö åt Alcro med
Metall Dekorfärg, brukar han utgå från en historia där
kontrasten är det som ger berättelsen sin färg. “Jag
har alltid gillat det här med att kunna hitta saker som
man först inte ser”, säger han.
Där två vitt skilda världar möts, uppstår alltid det
intressanta. Inte bara på scen, film eller i konsten. Det
ser du varje gång du kommer in i ett rum där något
har ställts mot sin absoluta motsats.

19 Puder Pärlemor

20 Bubbel Pärlemor

21 Ostron Pärlemor

9 Mässing Metallic

Guld

8 Royal Metallic

14 Silkesgrå Pärlemor

13 Romans Pärlemor

18 Rosé Pärlemor

11 Koppar Metallic

12 Brons Metallic

10 Magma Metallic

15 Isblå Pärlemor

16 Frost Pärlemor

22 Ocean Metallic

4 Riviera Metallic

6 Rosso Metallic

3 Vildros Metallic

Silver

1 Titan Metallic

2 Antracit Metallic

5 Lagun Metallic

7 Ceder Metallic

23 Oliv Metallic

24 skimrande
kulörer som hjälper
dig att skapa dina
egna kontraster.

Alcro Metall Dekorfärg är gjord
för att lättare fånga upp ljuset och förändra hela
intrycket av en inredning. Med rätt ljussättning får du
fram de verkliga specialeffekterna. Upplevelsen blir t.ex.
starkare genom en spotlight med LED-lampa istället
för en vanlig taklampa. Tänk på hur ljuset faller in på
den målade ytan, men även på hur effekten
kan förstärkas när det blir mörkt.
Formen på föremålet eller ytan är förstås
viktig och olika målningstekniker och kvalitet på
underlaget kan ge skiftande resultat.
Med Metall Dekorfärg kan spännande
specialeffekter trollas fram.

Stilleben: 11 Koppar Metallic, Guld, 3 Vildros Metallic,
5 Lagun Metallic, 4 Riviera Metallic, 8 Royal Metallic,
7 Ceder Metallic, 9 Mässing Metallic
Kulörer: Guld, 7 Ceder Metallic, 8 Royal Metallic
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www.alcro.se

7 311231 804088

Baksida:
Vägg & pallar: Guld

Artnr. 710015079

Framsida:
Vägg: 7 Ceder Metallic
Stolar: 7 Ceder Metallic, 8 Royal Metallic
Stilleben: Guld, 11 Koppar Metallic,
3 Vildros Metallic, 5 Lagun Metallic,
4 Riviera Metallic, 9 Mässing Metallic

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

Alcro Metall Dekorfärg skänker en vacker metallisk yta
åt gamla möbler, snickerier, prydnadsföremål och moderna
inredningsdetaljer. Eller varför inte skapa en mjuk, pärlemorskimrande
sovrumsvägg? Den vattenburna färgen kan användas på träfiberplattor,
gipsskivor, tapet, väv och ytor som målats tidigare. Utförliga arbetsråd
med tips om målningstekniker och inspiration kan du hitta på alcro.se.
Idé och regi: Martin Bergström. Dekorationsmålare: Hanna Säfström.
Miljö: Färgfabriken, Gröndal, Stockholm.

