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Nyhet! 
Bestå Utsikt - Alcros bästa fönster- och snickerifärg
Bestå Utsikt är en helt ny färg med egenskaper som gör den 
till Alcros bästa fönster- och snickerifärg. Finishen blir jämn 
och väderbeständig, samtidigt som färgen är enkel att arbeta 
med och har kort torktid.

När man målar fönster och snickerier kan det ibland vara lite 
pilligt för att färgen inte ska rinna. Alcro Bestå Utsikt är en ny, 
halvblank fönster- och snickerifärg som är både lättstruken och 
rinnsäker och därmed enkel att måla med, även när man sparmå-
lar mot glasytor. Ytterligare ett plus är att Alcro Bestå Utsikt har 
kort torktid, den är övermålningsbar efter endast 6–8 timmar 
och klibbfri efter 3–4 timmar.
   Kulören på husets fasad är det man ofta tänker först på, men 
det är kulörvalet på fönster och snickerier som är det som får 
färgsättningen på hela huset att bindas ihop och landa. Be-
roende på hur du väljer att kombinera ihop fasadkulören med 
fönster- och snickerikulören kan du välja att framhäva eller 
dölja husets detaljer. 
   På sekelskiftesvillan är det vackert att framhäva snickar-
glädjen med en kontrasterande kulör på fönster och snickerier, 
medan man på en modern villa med rena linjer och få detal-
jer ofta låter kulörerna gå mer ton i ton. Att ha samma kulör 
på både fasad och snickerier tror man kanske ger ett lugnare 
intryck, men så är det inte alltid. Med dämpade nyanser som 
ändå kontrasterar med varandra kan det bli både lugnare och 
mer balans i slutresultatet.
   Om man vill påverka intrycket av husets fönster kan det 
vara bra att ha i bakhuvudet att en mörk inramning, alternativt 
fönster och fönsterfoder i samma kulör, ger illusionen av större 
fönster, medan en ljus inramning har motsatt effekt. 
   
Förutom Bestå fönsterfärg lanseras det också en fasadfärg 
samt en terrassolja i serien Bestå. De nya produkterna har 
även fått nya förpackningar i en stram och nordisk design med 
tydliga informationerstexter om innehållet. 

Rekommenderat pris Alcro Bestå Utsikt från 299 kr/ 0,75 l.

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 Utsikt är en helt ny färg med egenskaper som gör den till 
Alcros bästa fönster- och snickerifärg. 

För ytterligare information och/eller ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Julia Christiansen, +46 706 02 17 00, julia@perpr.se 
Therese Skoglösa, Alcro Marknad, +46 723 48 01 07, therese.skoglosa@tikkurila.com

Bilder finns att ladda ner på perpr.se.


