Arkitekt
Färgkarta med åtta kulörer för helmatta fasader

Att välja kulör.
Färgsättning av hus är en helhetsupplevelse som påverkas av många
olika saker: natur och omgivande bebyggelse, husets byggnadsstil och
ålder, accentkulörer på detaljer som dörrar och fönster och så vidare.
Med den här färgkartan kan du vara trygg i valet av kulör, att den
fungerar och blir vacker uppmålad på större ytor. För ytterligare
vägledning rekommenderar vi att ta kontakt med Fasadexperten
hos din närmaste Alcrobutik. I butiken kan du välja kulör utifrån våra
större uppmålade prover, men också få hjälp med färgsättning av
detaljer. Blir du inte nöjd med kulören på huset, kan du få ny färg
utan kostnad. Alcro Kulörgaranti läser du mer om på alcro.se.
Fasadkulör
205 Svart

Helt matt.
Alcro Arkitekt är en ny högkvalitativ fasadfärg utvecklad
för att ge fasaden ett helmatt och stilrent utseende som
håller glans och kulör i många år.
Arkitekt passar lika bra på det moderna huset med stram
karaktär och raka linjer, som på det charmiga torpet eller
klassiska sommarnöjet.
I den här färgkartan hittar du åtta utvalda kulörer för
modernt matta fasader och för hus med mer snickarglädje. Men det är bara ett urval: Arkitekt kan förstås
brytas i vilken kulör du vill. För inspiration till fler kulörer
rekommenderar vi Alcros Fasadkollektion – ett större
antal kulörer utvalda i samarbete med arkitekt Karin Fridell
Anter och anpassade för att se vackra och behagliga ut
på större ytor. Fasadkollektionen hittar du på alcro.se.
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Finns som färdigbruten kulör.
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Alcro Arkitekt
– estetik och funktion.

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. Le Bureau 2015. Foto: Jonas Ingerstedt.

Alcro Arkitekt är en högkvalitativ akrylatfärg som ger vackra, helmatta
fasader med lång hållbarhet. Arkitekt är vattenburen, lättstruken och
torkar snabbt. För rengöring av penslar och verktyg används vatten
eller penseltvätt. Har du frågor om kulörval, arbetsråd eller annat,
är du välkommen att kontakta din närmaste återförsäljare. Kontaktuppgifter hittar du på alcro.se.

