Nordsjö inomhus

Kulörguide

Kulörkänslor
Öppna upp dörren till ditt hem och känn hur din stil och personlighet
gör ett tydligt avtryck. Om du inte riktigt är där än så är det enkelt
att förändra med några penseldrag i din favoritkulör. Beroende vilket
rum du ska förnya, kan du med hjälp av olika kulörer skapa rum
för vila, kreativitet eller plats för att umgås. Upptäck hur kulörer
kan ge ett bestående och starkt intryck, eller fungera som en skön
bakgrundskuliss till just din vardag.
Vi har tagit fram fem kollektioner med kulörer som är utvalda för att
harmoniera med varandra och för att hjälpa dig på traven i dina val.
Njut av din personliga färgskala och hitta din hemkänsla!

Ta plats
Det är alltid skönt att ha en ljus bas. Det skapar
en känsla av rymd och du kan ge plats åt färgsprakande snickerier och möbler. Du kan också
låta inredningen gå i dova och pudriga toner för att
Vägg: Sorbet, Sprudlande, Revolt

få ett stilfullt och självsäkert lugn. Kombinationerna
är oändliga när du har en mild grund.

Trappa:
Motpol
Stiligt
Sprudlande

Vägg: Sorbet

FN.02.88
Sorbet

E4.05.76
Stiligt

C8.10.70
Sprudlande

F3.29.70
Krydda

B6.51.30
Revolt

ON.00.33
Motpol

Vägg över: Sova
Vägg under: Vakna

Naturligt nära

Vägg: Vakna

Ibland kan det vara skönt att få varva ner. Att just
du får hitta en trygg punkt mitt i all stress. Plocka
in de naturliga gröna toner som finns i uterummet
för att skapa en avslappnad atmosfär. Det gör att
du kan få lugn och ro, sova gott, drömma fint och
vakna upp som en helt ny människa.

Vägg: Drömma

L1.30.21
Drömma

K9.09.72
Slumra

K9.18.41
Sova

D4.04.71
D8.19.66
1502 Vidaste
Vakna öken

CN.00.85
Andas

Vägg: Drömma

VÄGG: Cuisine

Vägg över: Servera
Vägg under: Smaka

Hemmets mitt
Vägg: Vänta

Blå toner kan skapa elegant stilfullhet, men
även ge en lekfull retrostämning. Lyft detaljer,
till exempel köksluckor och snickerier, genom att
välja kulörer utanför den traditionellt vita färgskalan.
Beroende på om du har söder- eller norrläge
upplevs kulörerna antingen varma eller kalla.
Provmåla gärna en liten yta för att se hur kulören
upplevs i ditt hem.

T4.43.26
Cuisine

Köksluckor: Vispa

S7.19.59
Vispa

S6.11.73
Smaka

TN.02.84
Vänta

F5.09.86
Servera

Vägg: Äventyr

Min resa

Vägg vänster: Önska
Vägg höger: Öppna

Ett hem har alltid en historia. Berätta din genom
inredning du tycker om och kulörer du älskar.
Varma beiga och kraftiga lila toner skapar en
trivsam och spännande miljö. Kanske känns
kulörerna igen från resor i varma länder eller
från barndomens hem?

E8.23.52
Önska

Z1.08.16
Äventyr

F1.10.79
Öppna

Vägg: Äventyr

Vägg: Rofylld

Vägg över: Fokus
Vägg under: Rofylld

Hitta fokus
Känslan är underbar när du funnit platsen där du
kan släppa allt som stressar och distraherar dig.
Med hjälp av lite kulör kan du skapa rum för fokus.
Grå toner ger en enkel bas som låter andra kulörer
komma till sin rätt, samtidigt som de dämpar
kontrasterna i rummet. En vacker stil som skapar
enkelhet och rofylldhet.

ON.00.58
Fokus

Vägg: Fokus, Kreativ

Vägg: Rofylld

ON.00.76
Rofylld

ON.00.87
Kreativ

Upptäck
			vardagens
hjältar!
När du väl har valt de kulörer som ska ta plats i ditt hem, så lovar vi på Nordsjö att färgen ger en tålig
yta som är lätt att hålla ren och som håller sig fin länge. Nordsjö Original är serien för dig som vill ha
hem att trivas, leva och drömma i!

Original väggfärg 5, 7, 10 & 20
Vill du ha en blank eller matt yta? Vi har glanser för alla smaker.
En matt yta ger en harmonisk kulöråtergivning och du slipper
störande ljusreflexer. Original väggfärg matt är avtorkningsbar
och gör vardagslivet lite enklare. En blank yta är bra i rum som hall
och kök där det finns ett ännu större behov av avtorkning.

Original takfärg helmatt 3
Kom ihåg att måla taket samtidigt som du ger väggarna ny färg. Det gör att hela
rummet får ett lyft. Original takfärg ger ditt hem släta och helmatta tak.

Original snickerifärg blank/halvblank
Original snickerifärg ger en robust och hård yta som tål vardagens slitage.
Färgen flyter ut väl och som gör att du får en jämn och vacker yta. Finns
både i blank och halvblank glans.

Våga måla
dina väggar
i nya kulörer
Med vår app, Nordsjö Visualizer, kan
du se resultatet redan innan du målat.
Du hittar den enkelt genom att söka på
Nordsjö i App Store eller Google Play.

Choose
Colour

Lemon
Chiffon 1

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Tel. 040-35 50 00 | Fax. 040-35 52 23
info@nordsjo.se
Du kan ladda ner tekniska produktdatablad på

www.nordsjo.se
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Av trycktekniska skäl kan
färgavvikelser förekomma.

Azure
Fusion 4

