DOVT & LUGNT

Komplexa
kulörer
skapar lugn
Vad har kulörer för uttryck och vad ger de egentligen för intryck?
Det är sådana frågor som Per Nimer funderar på – varje minut.
Han är nordisk designchef på Nordsjö, där han leder det kreativa
arbetet med att ta fram nya kulörkollektioner.
– Till den här kollektionen har jag valt ut kulörer som inte är så ”snälla”. Med detta menar jag
att även fast vi nu dras till lugna kulörer, är de ofta snäppet mer komplexa. Istället för att säga
grön kanske du beskriver den som en grågrön med lite blått i. Det gör det hela lite mer
intressant, men även mer bestående.
För att skapa en behaglig känsla och skön upplevelse hemma, kan det vara bra att skala
av i inredningen. Och en färgskala där alla kulörer har liknande styrka, svärta, harmoni och
variation lägger grunden för en lugnare tillvaro. Låt din mobil, dator och sociala medier vila
ett tag. Omvärlden kan få vänta lite.
– Vi vill gärna att våra hem ska andas lugn och vi längtar efter att få varva ner, fortsätter Per.
Nu dras vi gärna till kulörer som är mer dova och hänger ihop genom sin svärta.
I Per Nimers palett finner du ett omsorgfullt utvalt omfång av dova kulörer. De är vackra i det
förföriska höstljuset, men lika lugna och behagliga även vinter, vår och sommar.

”Inspirationen
finns precis överallt
– jag är konstant
nyfiken!”
Bland vackra gator, arkitektur, magasin,
mängder av mode och inredningssajter
hittar Per Nimer sin inspiration.
Med antennerna ute hela tiden upptäcker
han nya sätt att tänka kring och se kulörer.
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En matt yta signalerar lyx

Dov och lugn palett

Färgens yta har en avgörande roll för hur kulören upplevs. Nordsjö Ambiance är vår färgserie med extra stort

– I ett svagt ljus gör sig dova toner allra bäst, menar Per. Det blir en skön harmoni och ett lugn att slappna av i.

fokus på en finish som framhäver kulören på bästa sätt. Ambiance Pearl, Xtramatt och Silkematt är alla tre

Kulörerna ska kännas inbjudande, men kanske inte på ett glatt sätt utan på ett mer suddigt, komplext, mjukt och

speciellt framtagna för att ge en matt och behaglig yta med otrolig kulöråtergivning, samtidigt som de klarar

behagligt sätt.

av vardagens slitage. Vi kallar det funktionell design.
Paletten har en spridning från ljust till mörkt, starkt till svagt och med ett jämnt urval av kulörtoner runt kulörcirkeln.
– All målad färg har mer eller mindre glans. En färg med mycket glans är alltid mer dramatisk eftersom den

De står vackert för sig själva, men kan kombineras med varandra och skapar en behaglig helhet tillsammans.

reflekterar allt runt omkring sig, som andra material, kulörer och ljus. En matt yta är både mjukare och lugnare.
Och idag signalerar den matta ytan lyx, menar Per Nimer.

Ambiance Xtramatt
Ambiance Pearl

Upplev en sober halvmatt pärlyta.
Den tåliga finishen gör att färgen
passar extra bra i t ex barnrum,
hall eller kök.
Glans: Halvmatt 15

Ge väggarna en djup och dämpad
reflexfri yta som framhäver kulören.
Otroligt matt, samtidigt som den
tål repor och är lätt att torka av.
Glans: Helmatt 4

Ambiance Silkematt

Få en yta med ett matt och mjukt
intryck. Väggarna ger en skimrande
lyster och ett större djup.
Avtorkningsbar och tålig väggfärg.
Glans: Matt 7

När du målar om väggarna hemma kan det vara bra att passa på att även måla tak och
snickerier. Det ger ett vackrare helhetsintryck och hela rummet får ett lyft. Ambiance Sky
takfärg ger en helmatt yta, medan Ambiance Superfinish ger dina snickerier ett vackert och
tåligt skydd. Ambiance Superfinish finns i både helmatt och halvblank.

SO.20.21
Mystical Paris

S0.10.50
Glowing Paris

F1.10.79
Restful Miramas

C3.46.30
Deep Antibes

H1.05.54
Dusky Le Havre

H6.05.78
Restful Fontaine

D9.41.49
Deep Nice

C8.10.70
Soft Antibes

G0.05.75
Restful Calais

»Vi har en mörk kulör i paletten. Det är en
djup grå kulör som har en del blått i sig
– det gör den mer komplex och intressant.«

Vägg:
Mystical Paris

Ambiance gör det nu
möjligt att ha helmatta och
behagliga ytor även i kök, hall
och barnrum. Du behöver inte
längre oroa dig för fläckar –
det är bara att torka av.
Funktionell design,
som sagt.

Självsäker känsla i köket
Grått börjar få mer och mer plats i våra hem. Vi vurmar för det lite mer ombonade hemmet och söker efter
tryggheten. Kanske är det för att vi vill åt det där lugna och behagliga, då vitt ofta kan ge en dramatisk
effekt, medan grå är en behaglig kompromiss som gör att hela hemmet känns både självsäkert och stolt.
Den matta ytans känsla är en viktig del av upplevelsen av det grå. Det gör att det blir djärvt, samtidigt helt naturligt.
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Vägg:
Dusky Le Havre

Ombonade sovrum
Det är vilsamt för ögonen med en grön dov kulör, det blir lättare att både somna och vakna upp.
Höstpaletten får ett otroligt vackert uttryck med Ambiance Xtramatt. Det ger ett djup och rummet
uppfattas mjukare, vilket passar sovrummets personliga och intima känsla. En matt yta är en
harmonisk yta – inga ljusreflexer som stör vare sig ögat eller skönhetssömnen.

Vägg:
Resful Fontaine

Vägg:
Dusky Le Havre

»Jag har valt ut två gröna kulörer
som är alldeles perfekta ihop.
Gröna toner får ofta ett otroligt lyft
av varandra. Men var för sig har de
också en otrolig komplexitet.«
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Lugn och ro hemma
Vi vill att våra hem ska ge oss utrymme att varva ner, andas och tänka
fritt. Skala bort allt det som distraherar, men låt samtidigt din personlighet
synas i detaljerna. Inred gärna med mjuka material, såsom mattor och
filtar, som fångar upp ljudet. Låt väggkulören vila i en helmatt yta.
På så vis får dina tankar en chans att slappna av.
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Vägg:
Deep Nice

Måla med Visualizer
Med hjälp av vår nya visualizer-app kan
du se resultatet redan innan du målat.
Du hittar den enkelt genom att söka på
Nordsjö i App Store eller Google Play.
1. Scanna väggen
2. Välj en kulör
3. Matcha kulören med inredningen
4. Se den valda kulören i appen
5. Njut av slutresultatet
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