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Nyheter! 
Exklusiva inomhusfärgen Alcro Stil och en helt ny kulörkollektion 

Nyheten Alcro Stil är den vackraste inomhusfärg 
som Alcro någonsin har presenterat, unik för ett 
exceptionellt djup och en intensiv kulöråtergivning. 
Tillsammans med väggfärgen lanseras även en helt 
ny kulörkollektion i 12 nya kulörer.

Det är definitivt skillnad på färg och färg! Nyheten Alcro 
STIL är Alcros mest exklusiva inomhusfärg någonsin. 
Unikt för denna väggfärg är dess djup och intensiva 
kulöråtergivning som ger en fulländad helmatt finish 
samt att det är en grund- och täckfärg i ett. Den är 
dessutom avtorkningsbar och mycket tålig. 
   Tillsammans med väggfärgen lanseras även en helt 
ny kulörkollektion i 12 helt nya kulörer! Kulörkollektionen 
är inspirerad av naturens färgskala och har en mycket 
omsorgsfull bredd som spänner från ljusa toner över 
djupa och mörka nyanser till ett urval lika aktuella starka 
accenter. Matcha dem ton-i-ton för en harmonisk stil, 
eller bryt av för mer variation och dynamik!
   Nya Alcro Stil är märkt med Svanen vilket innebär att 
den uppfyller högt ställda miljökrav på tillverkning och 
innehåll samt funktionalitet och kvalitet. 

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.

Ett riktigt kulördjup visar 006 Havsdjup precis som den 
harmoniska midnattsblå 009 Nocturne. Mjukare fram-
toning har 002 Azalea i en aprikos nyans med extra vitt. 
Betydligt mer dynamisk är 010 Granat, en stark röd kulör 
med en kall friskhet. Tillsammans med väggfärgen lanseras även en helt ny kulörkollektion i 

12 helt nya kulörer. Väggen är målad i 006 Havsdjup. 

006 Havsdjup 009 Nocturne

010 Granat005 Krus

004 Dimäng

002 Azalea

Nyheten Alcro Stil är den mest exklusiva inomhusfärg som Alcro någonsin 
har presenterat. Väggen är målad i kulören 006 Havsdjup. 
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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.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Therese Skoglösa, Alcro Marknad, +46 723 48 01 07, therese.skoglosa@tikkurila.com
eller Maja Gardinge PerPR, +46 76 328 77 42, maja@perpr.se
Fler bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se

Vardagsrumsväggen är målad i kulören 001 Stråhatt och skjutdörren  
är målad i den mustiga, varma kulören 008 Juniperus. 

001 Ståhatt 003 Stjärnanis

012 Primula 007 Lummer

008 Juniperus

011 Nejlika

Den varma, svarta väggkuören 008 Juniperus lyfts speciellt fint fram 
av accentkulörer i gult och syrenlila. 

I den nya unika kulörkollektionen som Alcro lanserar hösten 2020, ser 
vi bland annat den sobra 001 Stråhatt.  

I kulörfamiljen hittar vi bland annat 007 Lummer i en 
vackert dunkel basgrön ton och den mustiga varma, 
svarta tonen 008 Juniperus. Matchande accenter är 011 
Nejlika, en skimrande violett och 012 Primula, en härligt,  
intensiv gul kulör. 


