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En jubileumskollektion som varar längre än trender. 

FÖR OSS SOM SER SKILLNAD
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Kulörer som får 
hemmet att hålla.
Inför skapandet av ad.2020 lät vi vår egen kulörexpert Yvonne Karlsson  
blicka tillbaka på de två senaste decennierna och välja ut 20 tidlösa kulörer. 
Här berättar hon om sitt arbete med kollektionen, hur färg och kulör kan  
förändra rum och hur man får ett personligt hem som varar länge.

Vilka trender ser du inom färg och kulör inför 2020?
De senaste åren har vi sett en ökad kulörglädje som en 
motreaktion mot det minimalistiskt vita och grå. År 2020 
väljer vi fortsatt kulör men från en mer dämpad färgskala.  
I en tid när maskintillverkade, perfekta ytor blivit tillgängliga 
för alla går också trenden mot att uppskatta det unika.  
Det mänskliga hantverket får gärna vara framträdande  
och vi väljer att hushålla med våra resurser istället för  
att köpa nytt.
 
Hur valde du ut de 20 jubileumskulörerna?
Det har varit otroligt roligt att gå igenom alla tidigare  
kollektioner, men också väldigt svårt att välja. Under  
arbetet har vi bland annat tittat på vilka kulörer som var  
populära under den period de lanserades. Målet har varit 
att hitta kulörer som känns aktuella idag och samtidigt 
speglar sin egen tid – tidlösa helt enkelt. Exempelvis var 
den ljust beigea Cappuccino omåttligt efterfrågad när  
den kom och samtidigt ser vi att den typen av kulörer 
kommer tillbaka nu. 
 
Hur ska man tänka när man väljer kulör?
Börja med att bestämma dig för vilken känsla du vill  
uppnå. Ska rummet uppfattas som varmt eller kallt,  
ombonat eller rymligt? Kulör påverkar till stor del hur  
vi uppfattar stämningen i ett rum. En viktig sak att tänka  
på är att dagsljus och belysning i rummet påverkar 

upplevelsen av kulören. Därför är det viktigt att provmåla 
kulören i just det rum den ska användas i. Men det främsta 
ledordet är att välja kulörer utifrån vad du själv tycker om 
snarare än att följa trender. Då får du ett personligt och 
mer långsiktigt resultat. 

Hur ofta ska man måla om hemma?
Oftast handlar det inte om att man behöver måla om  
för att ytan är sliten. Väljer du en färg av bra kvalitet så  
håller den länge även om rum som exempelvis hall och  
kök slits mer än sovrum och vardagsrum. Däremot kan  
det vara en bra idé att måla om när ett rum ska få en ny 
funktion – när ett barnrum ska bli tonårsrum exempelvis. 
En ny kulör sätter helt enkelt en ny känsla på rummet.  
När det kommer till möbler – tänk alltid en extra gång  
när du vill byta ut eller slänga något. Kan det bli en ny  
möbel med en ny kulör? 
 
Kan man verkligen se skillnad på färg av olika kvalitet? 
Absolut! Det är viktigt att tänka på att det inte bara är 
kulören som påverkar upplevelsen av ett rum, utan också 
ytan på färgen. Dvs hur färgen känns, hur kulören återges 
och hur ytan reflekterar ljuset. På Alcro har vi arbetat under 
väldigt många år för att tillverka färg som både är enkel att 
använda och ger perfekta ytor som håller länge. Vi arbetar 
kontinuerligt med att optimera de bästa råvarorna och 
pigmenten för att alltid ligga i framkant med våra produkter. 
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Sedan vi startade 1906 har vi tagit färg och kulörer på 
största allvar. Vårt labb säkerställer färgens kvalitet och 
kulörernas exakthet hela vägen från inspiration till slut- 
resultat. Och för 20 år sedan lanserade vi vår första Alcro 
Designers-kollektion ad.00 tillsammans med ledande  
inredare och kulörexperter. Sedan dess har vi skapat en  
ny ad-kollektion varje år för att inspirera människor att för-
ändra sina hem med färg. Årets jubileumskollektion består 
av 20 utvalda kulörer från de senaste två decennierna – 
särskilt utvalda för tidlösa och personliga hem. Samtliga 
kulörer kan brytas i Pashmina för väggar och Servalac 
Finess för snickerier, möbler och element. De flesta kulörer 
kan även brytas i Harmoni för tak och de allra ljusaste i vår 
väggfärg A1. A1 är unik på marknaden då bindemedlet har 
biobaserat ursprung till drygt 30%.
 
I den här foldern hittar du inspiration till hur du kan uppnå 
förändring utan att köpa nya möbler, riva ut köket, bygga 
om eller bygga nytt. Ett snabbt och mer miljövänligt sätt 
att inreda på helt enkelt.

20 återvunna  
kulörer som håller 
längre än trender.

711 Fevik  
2016

10 Silverpil  
2000

717 Mortel 
2016

6 Gråtrut 
2000

2 Old Rose  
2013

6 Smoking 
2008

734 Blåstång 
2018

839 Silke 
2011

813 Fjäder 
2007

10 Chicken coop 
2010

5 Krita 
2006

3 Sommarregn 
2003

4 Chai 
2006

5 Snö  
2001

881 Cement 
2015

1 Balett 
2005

30 Månsten 
2008

718 Chianti 
2016

4 Cappuccino 
2001

1 Kalk 
2004
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Bor du opersonligt stort, dåligt planerat eller alldeles  
för trångt? Med en ny kulör kan du få rum att upplevas 
rymligare, mysigare och mer personliga. 

Målar du med vår väggfärg Pashmina får du en jämn yta 
med levande kulöråtergivning – för ett resultat som känns 
direkt när du kliver in i rummet. Servalac Finess för lister, 
snickerier och element kan brytas i samma kulör som väggen 
för att smälta in, eller i en helt annan för att sticka ut. 

Byta bostad  
eller byta kulör?

2 Old Rose
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Sov jordnära. Mörka och jordiga toner får sovrummet att  
kännas mindre, men ger samtidigt en känsla av ro och trygghet.

Tak: 5 Snö 
Vägg och panel: 4 Chai

Luftigt ljust. Ljusa kulörer i sovrummet skapar en  
känsla av rymd och lämnar plats åt dina drömmar.  
Tak: 5 Krita 
Vägg och panel: 30 Månsten
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Vilsam kuliss. Ett lugnt rum utan för många intryck  
ger en bra sömnmiljö. Så låt kulören skapa helheten,  
och låt inredningen bestå av några få favoritsaker.  
Här är både fönstersnickerier, vägg och element  
målade i samma kulör.

Vägg, element och fönstersnickerier: 881 Cement  

Sammanhang. Genom att bryta olika produkter i samma 
kulör kan du skapa en helhet mellan snickerier och väggar. 
Givetvis kan du få samma glans i snickerifärg och väggfärg. 

Vägg och panel: 4 Chai
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Mer yta. Ett rum att trängas i, eller två barnrum i ett?  
Skapa en osynlig vägg med hjälp av kulörer och låt barnen  
få varsin del av utrymmet. Ett smart sätt att ge alla en 
egen plats och samtidigt ha nära till gemensam lek.

Vänster sida: 10 Silverpil 
Höger sida: 711 Fevik
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Lektåligt. Servalac Finess för snickerier ger slitstarka ytor 
som är enkla att torka av – för små rum med stor fantasi.

Vänster sida: 10 Silverpil 
Höger sida: 711 Fevik
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Smakfull samlingsplats. De flesta köksstommar är  
byggda för att hålla i decennier. Trots det byts många  
kök ut snabbare än så. Men även om du tröttnat på ditt 
kök och kanske till och med börjat surfa runt efter ett nytt, 
finns det andra sätt att förnya det på. Med en ny kulör på 
luckor och snickerier kan du få hemmets hjärta att kännas 
som nytt, utan att byta ut det. En färgstark nyans ger ett 
personligt och hemtrevligt rum som inbjuder till middagar 
som varar, och ett kök som består.

Kök: 10 Chicken coop
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En väggfärg påverkar inte bara känslan i ett rum,  
utan också möblerna, textilierna, prydnadssakerna  
och detaljerna i rummet. Genom att framhäva  
inredningen mot en ny kulör kan den där gamla soffan, 
vasen, hyllan eller stolen plötsligt kännas helt annorlunda. 

Om du vill ge din inredning en ny skepnad passar vår  
täckfärg Servalac Finess bra för målning av möbler  
i trä och metall. Att måla om är ett snabbt och mer  
miljövänligt sätt att få nya möbler, utan att köpa nytt.

Nya nyanser,
nya chanser.

3 Sommarregn
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Framhäv inredningen. En väggkulör som sticker ut skapar en  
fin kontrast till möbler och inredningsdetaljer. Med olika kulörer  
på väggar och snickerier kan du framhäva hemmets detaljer  
och låta dem bli en del av inredningen.

Tak: 881 Cement  
Vägg: 813 Fjäder  
Snickerier: 839 Silke
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Tänk högt. Du behöver inte begränsa dig till väggarna. Genom att 
måla taket i en annan kulör än vitt kan du ge rummet en helt annan 
karaktär. Vår extremt matta takfärg Harmoni döljer ojämnheter och 
ger ett professionellt slutresultat utan reflektioner.

Tak: 734 Blåstång  
Vägg: 717 Mortel 
Snickerier: 813 Fjäder 
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Nytt innehåll. Samma möbler – två olika rum. Med hjälp av  
kulörer kan du framhäva din inredning på nya sätt och antingen  
få den att smälta in eller sticka ut.

Vänster sida:
Vägg: 717 Mortel 
Panel: 813 Fjäder 

Höger sida:
Vägg: 813 Fjäder 
Panel: 717 Mortel
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I över hundra år har vi gått i bräschen för att skapa mer 
hållbara produkter som inte kompromissar med kvaliteten. 
Vi var bland de första att använda vattenbaserade och 
miljömärkta färger – så självklart är vi extra stolta över vår 
senaste produktinnovation. Alcro A1 är unik på marknaden,
och ett viktigt steg mot framtidens färg. A1 är en inom-
husfärg med samma perfekta resultat som våra andra 
produkter, men med mindre miljöpåverkan tack vare delvis 
biobaserat bindemedel. Det innebär att en del (drygt 30%) 
av det innehåll som vanligtvis har fossilt ursprung har 
ersatts med komponenter från växtriket.

Även utsidan gör skillnad för miljön, då färgburken  
består till 20–60% av återvunnen plast. A1 rekommenderas 
av Astma- och Allergiförbundet och vi är stolta över att 
den även uppfyller kriterierna för Svanenmärket.

En färg som 
lämnar ett  
mindre avtryck. 

Panel och byrå: 1 Kalk
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Alcro Färg  
128 86 Stockholm

Telefon 08-775 62 00
info@alcro.se
www.alcro.se

Framsida:  
Vägg: 6 Smoking  
Tak: 734 Blåstång

Baksida:  
Panel: 6 Gråtrut
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