ad.natur
10 färgfamiljer – 30 kulörer

Ad.natur – 30 färger för lugn och ro.

Alcros inomhusfärger
Att välja rätt kulör kan vara svårt. Det är
därför vi tagit fram våra kollektioner.
Att välja färg, däremot, är enkelt. Kashmir
är helmatt och ger djup till kulören utan
några störande reflexer. Glans: helmatt 4.
Sober Natur är en matt väggfärg som ger en
bra balans mellan slitstyrka och utseende.
Glans: matt 7. Tålig är en mer okänslig
väggfärg. Den är vattenavvisande och
passar därför bra till exempelvis kök eller
i tvättstugan. Glans: halvmatt 20. Accent
helmatt färg som ger en fin sandstruktur
vilket ger ett rogivande intryck. Glans:
helmatt 1. Möblerna och snickerierna är
målade med Servalac Exklusiv – en tålig,
vattenburen lackfärg. Läs mer på alcro.se
eller prata med din Alcro-återförsäljare.

Vi människor mår bra av att vara i naturen. Det finns det
mycket forskning som visar. Att promenera på ängar, i
skogen och längs stränder minskar stress och oro och
får oss att koppla av. Det var härifrån vi lånade kulörerna
till vår nya kollektion ad.natur.
Att inreda med naturfärger ger ett lugn och en harmoni
till ditt hem som varken vita eller starka färger gör.
De mjuka kulörerna dämpar kontraster och gifter på
ett behagligt sätt ihop olika träslag, stilar och material.
Att hitta rätt naturkulör kan däremot vara svårt. En beige
blir lätt lite för grön. En gul lite för gul. En grå för blå och kall.
Med ad.natur blir det enklare. Kollektionen består av
tio utprovade färgfamiljer och i varje familj hittar du tre
välbalanserade nyanser av samma kulör. De fungerar att
använda var och en för sig eller tillsammans och du kan
vara säker på ett lyckat resultat. För alla kulörer i ad.natur
kollektionen gäller Alcro Kulörgaranti.
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10 färgfamiljer – 30 kulörer

3 Alabaster

2 Rosé

9 Pinjenöt

10 Sparv

2 Fajans

11 Råg

3 Keramik

3 Aioli

1 Chablis

849 Caramel

1 Balett

838 Flinta

10 Maräng

4 Mussla

11 Duva

848 Bellini

2 Strå

837 Snäcka

3 Gotland

12 Tatooine

1 Kalk

813 Fjäder

850 Torv

814 Alpaca

839 Silke

2 Fossil

29 Dröm

815 Himalaya

30 Månsten

31 Manet

