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Nyhet!
Bestå Accent - En helmatt fönster- och snickerifärg från Alcro
Det är snart 20 år sedan som Alcro började sälja sin första 
matta väggfärg och sedan dess har efterfrågan på matta 
ytor ökat för varje år. Idag finns matta färgprodukter inom 
alla produktlinjer i Alcro-sortimentet; vägg, tak, golv, lack, 
fasad och nu också fönster- och snickerifärg. Enligt tradition 
har fönsterfärg generellt tillverkats för blanka ytor men nu 
finns en för Alcro unik produkt på marknaden. Bestå Accent 
är den matta fönsterfärgen för dem som vill ha sina fönster– 
och snickerier i en snygg matt yta.

Med Bestå Accent finns nu möjlighet att få en vacker helmatt 
yta på både fasad och snickerier. Färgen är ett resultat av den 
efterfrågan på matt färg för fönster- och snickerier som Alcro 
nu presenterar.
   Nyheten Bestå Accent är en fyllig och lättstruken färg 
avsedd för fönster, dörrar, foder, överliggare, snickeridetaljer, 
staket och andra väderutsatta ytor. Den är optimerad för att 
hålla glans och kulör, samt för att flyta ut perfekt och ge en 
hög täckförmåga.
   Precis som övriga färger i Beståfamiljen är denna fönster- 
och snickerifärg anpassad efter det nordiska klimatet och gör 
så att snickerier ser nymålade ut längre.
   Sedan tidigare finns den helmatta fasadfärgen Bestå Arkitekt 
i Alcros produktserie. Genom att måla både fasad, fönster och 
snickerier med matt färg skapas ett lugnt och enhetligt intryck.
   När man målar om ett hus är valet av färg och kulör på fönster 
och snickerier det som skapar helhetsintrycket. Detaljerna har 
stor påverkan på slutresultatet och med genomtänkt färgsättning 
– eller val av en helmatt färg – kan man gömma, eller framhäva 
detaljer, följa en tradition eller stil, eller bryta den.
   Bestå Accent är Svanenmärkt och har en burk som är tillverkad 
av delvis återvunnen plast. Säljs i burkar om 1 och 3 liter och 
finns hos återförsäljare från vecka 10. 

Alcro är Sveriges ledande färgvarumärke med över 100 års erfarenhet av färg och målning. Alcro erbjuder färg och färgnära produkter till konsument 
och yrkesmålare med ett unikt sortiment, som är resultatet av ett långt forsknings- och utvecklingsarbete sedan 1906.

Bestå Accent är Alcros fönster- och snickerifärg som ger en vacker 
helmatt yta. Färgen är Svanenmärkt. 

För ytterligare information och/eller ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Amanda Söderholm, +46 762 45 09 07, amanda@perpr.se 
Therese Skoglösa, Alcro Marknad, +46 723 48 01 07, therese.skoglosa@tikkurila.com

Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Bestå Accent har hög täckförmåga, är lätt att sparmåla med mot glasytor, 
rinnsäker och lättstruken. Burken är tillverkad av delvis återvunnen plast. 


