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ALCRO x Säker stil
- sju vackra kulörer i en tidlös färgskala

Alcros samarbete med Säker stil har resulterat i en kulör-
kollektion med sju vackra inomhuskulörer inspirerade av 
våra garderobshjältar. De där basplaggen som får stanna 
kvar år efter år och som vi aldrig tröttnar på. 

Med inspiration från garderobsfavoriter som den vita skjortan eller den 
slitna cognacsbruna nyansen på handväskan har Alcro, i samarbete 
med Säker stil, tagit fram en ny kulörkollektion. Tillsammans skapar 
dessa en perfekt bas av klassiskt eleganta kulörer, lika självklara 
på hemmets väggar år efter år.
   Bland de nya kulörerna hittar vi Säker stils signaturfärg Perfect 
Pink som är en mjuk, ljust rosa nyans. Kulören gör sig perfekt i 
ett dressing room precis som i ett sovrum, gärna matchat med en 
heltäckningsmatta i ljusgrått och vackra skira gardiner.
   Ebba Grey är en harmoniskt neutral ljust grå kulör och en perfekt 
bas för den skandinaviska inredningsstilen. Kulören Classic Grey 
går i en mer klassiskt stram mörkt grå ton, en välkomnande kulör 
i en hall eller varför inte på väggarna i ett vardagsrum där den 
sätter ett tydligt avtryck. 
   Toner av beige och brunt ger ett ombonat intryck. I den nya 
kollektionen finns den varma bruna kulören med en tydlig grå 
botten döpt till Truly Taupe. Basic Beige, en finstämd lättmatchad 
basbeige kulör, är fantastisk tillsammans med olika slags träslag, 
tydliga texturer och växter med gröna, friska bladverk. 
   Idén till att arbeta fram kulören Emilia White var för att hitta den 
optimala varmvita kulören, som ger den eleganta basen såväl i 
lägenheten i stan som i sommarhuset. En kulör som kan lyfta fram 
färgstark konst precis som de små väl valda inredningsdetaljerna. 
   Den sjunde och sista kulören till kollektionen är den minst sagt 
modiga Bold Black – en nattsvart nyans med djup och vackert 
matt känsla – mycket effektfull och ett riktigt statement!

Alcros och Säker stils nya kulörkollektion lanseras hos Alcros 
återförsäljare under september månad. 

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.

Med Emilia De Poret och Ebba Kleberg Von Sydow från Säker stil 
har Alcro gjort en kulörkollektion inspirerad av våra garderobshjältar.

Den mjukt, ljust rosa nyansen Perfect Pink passar fint ihop med 
den ljust grå kulören Ebba Grey.
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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.

Classic Grey är en klassiskt stram mörkt grå ton som sätter 
ett tydligt avtryck. 

För ytterligare information och/eller ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Olivia Lilja, +46 704 31 30 08, olivia@perpr.se 
Therese Skoglösa, Alcro Marknad, +46 723 48 01 07, therese.skoglosa@tikkurila.com

Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Basic Beige är en finstämd  lättmatchad beige kulör. Det perfekta 
valet som alternativ till vitt eller grått. 

Truly Taupe är en varm och vacker brun baskulör insiprierad 
av en klassisk trenchcoat. 

Bold Black är en dramatisk kulör – alltid lika säker, precis 
som de svarta klassiska klädesplaggen i garderoben. 


