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2 boligmagasinet.dkKom och hämta ett gratis inspirationsmagasin i din Flügger färg butik

Konsten att välja 
den perfekta 

färgsättningen

Angels Breath
TIME 03

Hos Flügger färg kan vi hjälpa dig att skapa en färgsättning som passar 
dig och ditt hem perfekt. En färgsättning som kan gå som en röd tråd 

genom huset och ge ett enhetligt och harmoniskt uttryck.

Vår inställning till färgsättning tar nämligen hänsyn till både din 
personlighet och smak, vilken typ av yta det handlar om och omgivningen 

samt vikten av ett bra urval av kulörer. Vi kallar inställningen för  
Flügger kulörvägledning.
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Konsten att välja 
den perfekta 

färgsättningen

Flügger kulörvägledning

Hos Flügger färg kan vi hjälpa dig att skapa en färgsättning som passar 
dig och ditt hem perfekt. En färgsättning som kan gå som en röd tråd 

genom huset och ge ett enhetligt och harmoniskt uttryck.

Vår inställning till färgsättning tar nämligen hänsyn till både din 
personlighet och smak, vilken typ av yta det handlar om och omgivningen 

samt vikten av ett bra urval av kulörer. Vi kallar inställningen för  
Flügger kulörvägledning.
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En av de hetaste trenderna just 
nu är tveklöst färger på väggarna. 
Som tur är finns det färger för 
alla smaker och inredningsstilar 
just nu. De djupa, mättade 
färgerna, de överraskande och 
udda och så de dämpade 
som är nästan som yoga for 
själen. Ahhh! Färger gör de flesta 
av oss gladare. Så varför inte 
använda dem ännu mer i 
inredningen? Vi har gjort detta 
minimagasin tillsammans med 
Flügger färg för att sätta fokus på 
alla fantastiska möjligheter du har 
att förnya dina väggar och skapa 
ett vackert hem med både färg 
och tapeter. Det ger samtidigt 
helt nytt liv till dina möbler och 
din konst. Trevlig läsning!

Helle Blok, chefredaktör
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En moodboard 
kan hjälpa dig 
att skapa en 
färgsättning för 
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innehåll

FÄRGRIKA NYHETER    
Se fram emot nya samarbeten, ny 
färgkarta och en helt ny tapetkollektion. 

FÖRE & EFTER     
Våningens rum fick en ny, exklusiv look 
med vackra färger. Wow! 

EXPERTTIPS     
Få målarmästarens nio geniala tips för 
bästa resultat när du själv håller i penseln. 

HITTA DIN FÄRGSÄTTNING    
Skapa ett fint sammanhang i ditt hem 
med den rätta färgsättningen – så gör du!

LEK MED FÄRG    
Ska du måla väggen i en eller två färger? 
Bara din fantasi sätter gränser.  

TROLLA MED TAPETER    
Skäm bort dina väggar med en vacker tapet.  
Här är tre av de hetaste trenderna just nu.

NY FÄRGKARTA     
120 nya kulörer är redo att dekorera ditt 
hem. Så hittar du i den nya färgkartan. 
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NYANSER AV VITT    
Råvit, modevit, kalkvit ... Vi guidar dig 
till den rätta nyansen för ditt hem.  
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Nya samarbeten, nya tapeter, nya trender och inte minst nya kulörer.  
Här är säsongens bästa nyheter för dig som vill ta hand om dina väggar.

NYHETER
FÄRGRIKA

FÄRGSTARKT GRATTIS  
TILL VERNER PANTON
”Du sitter bättre på en färg du gillar”. Så sa 
den danske  designern Verner Panton, som 
under 2016 skulle ha fyllt 90 år. Den 
födelsedagen firar Flügger med tre nya 
kulörer framtagna i samarbete med 
Verpan, den danska tillverkaren av Pantons 
lampor, möbler och mattor. De nya 
kulörerna ”Metropolitan” (grön), ”Globe” 
(gyllene), ”Rich Orange” (orange) går hand 
i hand med nylanseringen av Pantons 
”Clover Leaf”-soffa 
i ett nytt Kvadrat-tyg av Raf Simons, 
pendeln ”Globe” med ny toppdel i 
mässing och ”System 123”-stolen i nya 
nyanser. Kulörerna relaterar till nutiden och 
iscensätter Pantons signaturblå, 
som flera av hans designer är skapade i. 

NYTT  
SAMARBETE

Designern Verner Panton skulle fyllt 90 år 2016. Det firar Flügger och Verpan 
med nya kulörer utvecklade för nylanseringen av tre av Pantons klassiker.
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nyheter

ÄLSKAR DU  
MATTA VÄGGAR?

Ny färgkarta
Flügger färg har gjort en ny färgkarta, 
”Interior Colours”, där kulörerna är uppdelade  
efter hemmets olika behov. Här möter du 40 
neutrala kulörer, från vit till svart, för väggar, 
tak, dörrar och karmar. 40 fina kulörer för 
dina väggar , som noga testats för stora ytor. 
20 statement-kulörer, som är speciellt 
utvalda för dina möbler och saker. Samt 20 
kulörer från samarbeten mellan Flügger färg 
och designer och museer.  

Råa, kalkade väggar är inne 
just nu, och vi förstår varför. 
Den matta ytan ger väggen en 
alldeles unik, nedtonad look, 
som gör kulören nästan 
levande. Den kalkade looken 
är vacker både för en rå, 
industriell stil, men även för 
den rena, nordiska looken. 
Flügger har utvecklat en 
kompositionsfärg baserad på 
linolja, som är enkel att arbeta 
med och som inte kräver att 
väggen förbehandlas. 
Samtidigt finns Flüggers 
kompositionsfärg i en rad 
utsökta kulörer, så det finns 
garanterat en kulör som du 
kommer att förälska dig 
handlöst i.

Flügger Kompositionsfärg, 
”Archaia”, finns i flera nyanser, 
2,8 liter, från 629 kr, Flügger färg.

Tapet, ”Illusion, 570102”, non-woven, 
designad av Maciej Wojcicki. Finns i sex 
mönster och varje mönster finns i sex olika 
kulörer, från 499 kr per rulle, Fiona wall 
design/Flügger färg.

SINNLIGA TAPETER
Flügger färg lanserar nu tapetkollektionen 
”Six Senses”, som talar till dina sinnen. Här 
möter du glimmer, metall och råa ytor med 
3D-liknande effekt, så att du känner att du 
vill sträcka ut handen för att känna på de 
taktila ytorna. Kulörerna spänner från 
neutrala kombinationer till mörka och 
glödande som ger det där lilla extra till våra 
nordiska hem.  

Minitrend Ge väggarna en 
kalkad look med matt kompositionsfärg.  
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nyheter

TAPETER FÖR BARN
Den polska designern på uppåtgående, 
Dominika Cierpli kowska, kliver rakt in på den 
svenska design scenen med sina magiska tapeter 
för barnrummet. Med hennes tapeter kan du 
resa ut i rymden, färglägga hela städer eller ge 
dig ut i skogen, där ekorrar och ugglor leker i 
träden. ”När jag började designa tapeterna för 
kollektionen ”Little World”, vaknade barnet inom 
mig. Det är en gåva som tillåter mig att se 
världen på ett annorlunda sätt. Barns världar är 
större än vad vi kan föreställa oss och jag vill ta 
dig med till en plats full av färger, drömmar och 
allt som verkar omöjligt för oss”, fortsätter hon.

Den polska 
designern 
 Dominika 
Cierplikowska har 
handmålat en 
tapetkollektion 
för barn.

Tapet, från 
kollektionen ”Little 
World”, av Dominika 
Cierplikowska, non-
woven, finns i flera 
kulörer, från 399 kr per 
rulle, Fiona wall 
design/Flügger färg.

FÄRGER MED FINA
ÖVERRASKNINGAR 

Flügger färg lanserar tre nya kulörer i samarbete med 
möbeltillverkaren Eilersen. De nya nyanserna har alla ett 
överraskande spel, som får kulören att ändra sig beroende på 
ljuset och din inredning. ”Eilersen Stockholm” är en ljusgrå, 
som nästan ser vit ut tillsammans med mörka möbler, medan 
den ser grå ut hos dig som har mycket vitt. ”Eilersen 
Toulouse” ändrar sig med dagsljuset från svagt lila, lavendel 
till grå, medan ”Eilersen Nairobi” går från en mörk gråbrun till 
en ljusgrön. Det är andra gången som Flügger färg 
samarbetar med Eilersen för att utveckla kulörer, och 
tillsammans med de tidigare lanserade kulörerna ”Como”, 
”Antwerpen” och ”Genève” har du nu en vacker, nyklassisk 
färgpalett för ditt hem.

Tips De tre nya 
kulörerna kan brytas  
i både matt och blank. 

Alla priser och kulörer är vägledande. Ta reda på pris 
och se originalkulörerna hos din närmaste Flügger färg. 

Väggfärg, ”Eilersen 
Nairobi”, Flutex 7S, 
2,8 liter, från 499 
kr, Flügger färg. 
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Med barnkollektionen Little World från Fiona Wall Design, har Flügger skapat 
en tapetkollektion med utgångspunkt i barnens drömvärld. 

Kom in till din lokala Flügger-butik och upplev alla spännande mönster och 
färger från Little World. Du kan även besöka flugger.se för mer info.

Little World

Fly with Me

My City

Theater Fun

Gör ditt projekt till en lek - 
kombinera kulörer och tapeter
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färgsättning

Skapa de bästa ramarna för en vacker och harmonisk inredning genom att välja en  
personlig färgsättning för ditt hem. Följ vår steg-för-steg-guide. 

HITTA FÄRGSÄTTNINGEN FÖR DITT HEM
A

v PIA
 O

LSEN
 / LIV

IN
G

 STO
R

IES

1 GÅ PÅ UPPTÄCKTSFÄRD. Låt 
blicken gå på upptäcktsfärd i 

hemmet. Vilka kulörer bor du med? Alla 
regnbågens kulörer, så det är dags att rensa 
ut. Eller bor du med en svartvit inredning 
och behöver mjuka upp looken med en 
kulör eller två? Det kan vara svårt att hitta 
rätt färgsättning. Ofta väljer vi en säker vit 
nyans för våra väggar, men en noga utvald 
kulör ger din bostad ett mer personligt 
uttryck. Tänk på dina väggar som ramen 
för din inredning, så varför inte låta dem ta 
del med ett par nya kulörer? 

2 MATCHA ARKITEKTUREN. 
Fundera över vilka kulörer ditt hem 

passar i. Bor du t.ex. i en nybyggd, 
modern stadslägenhet kan du betona stilen 
med en kontrastrik färgsättning, medan 
mjuka, nostalgiska nyanser passar bättre för 
ett korsvirkeshus på landet. 

3 SKAPA SAMMANHANG. Har du 
inrett med olika kulörer i dina rum, så 

sovrummet har en annan kulör än köket? 
Skapa ett mer harmoniskt hem genom att 
måla dina rum i kulörer som kompletterar 
varandra. Du kan också måla med ton-i-
ton-nyanser, om du har en öppen 
planlösning eller kan se genom flera rum. 
Det ger ett fint och lugnt uttryck.  

Älskar du att inreda 
med mörka träslag? Ge de 
mörka möblerna en feminin 
piff med en delikat rosa nyans. 
Väggfärg, ”Ballet Shoes, 
IN-757”, Flutex 7S, 2,8 liter, 
från 499 kr, Flügger färg. 

Måla dina dörrkarmar i en 
mörkare nyans än väggen. Det får 
dina dörrpartier att framstå tydligt 
och skapar en cool effekt. 
Väggfärg, ”Dove Feather, Time 
09”, Flutex 7S, 2,8 liter, från 499 
kr, Flügger färg. 

Alla priser och kulörer är vägledande. 
Ta reda på pris och se originalkulörerna 
hos din närmaste Flügger färg. 
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färgsättning

4 FRAMHÄV MED KULÖRER. Fundera över vilka saker du vill 
framhäva i din bostad. Det är dina fixpunkter när du ska välja 

kulörer. Kanske är det den ärvda fåtöljen eller en favoritbild? Om du 
väljer samma nyans för din vägg kommer de att framhävas. Du kan 
också välja en komplementfärg för samma effekt. 

5 UPPTÄCK NYANSERNA. Besök din Flügger färg-butik och 
vidga din kulörhorisont. Blått är inte bara ljust eller mörkt utan 

finns i ett antal nyanser från nästan lila till grönaktigt. Det innebär att 
du har möjlighet att göra en spännande inredning med många nyanser 
av blått. 

6 VÄLJ DINA FAVORITER. Titta på färgkartan från 
Flügger färg och välj de kulörer som tilltalar dig mest. 

Sortera därefter så att du har tre till fyra kulörer att arbeta med, 
och som samtidigt ska framhäva fina fixpunkter i hemmet.

7 SE KULÖREN PÅ VÄGGEN. Köp med kulörprover 
hem och måla den vägg som ska ha en ny kulör. Låt 

färgen torka och se hur kulören påverkar looken i rummet och 
samspelar med resten av inredningen. Notera också hur 
kulören ser ut vid olika tider på dygnet. 

8 HÅLL DIN FÄRGSÄTTNING. Ta bort de saker  
i inredningen som inte harmonierar med den nya 

färgsättningen. Det kan vara en tuff process om favoritvasen  
är orange och du har valt pasteller. Men resultatet är ett 
vackert, sammanhängande hem. 

9 VAR KONSEKVENT. Kom ihåg din färgsättning och 
håll dig till den när du köper nytt. Var försiktig med att 

lägga till för många saker med andra färger igen. 

Välj kulörer som kompletterar 
varandra om du vill ha en 
harmonisk look. Här kulörprover 
ur kategorin ”Favoritkulörer” i den 
nya inomhusfärgkartan. Väggfärg, 
Flutex 7S, 2,8 liter, från 
499 kr, Flügger färg. 

Måla med en väggkulör som 
framhäver dina favoritsaker, även 
 om det är en mindre 
keramiksamling som här. Det ger 
ett fint samspel. Väggfärg, ”Blue 
Shade 3 IN-732”, Flutex 7S,  
2,8 liter, från 499 kr, Flügger 
färg. 

Grått är populärt, 
eftersom det är mer 
personligt än vitt, 
men samtidigt 
dominerar inte grått 
rummet. Välj en 
varm grå om du vill 
ha en mysig 
stämning. 
Väggfärg, ”Warm 
Grey 2 IN-706”, 
Flutex 7S, 2,8 liter, 
från 499 kr,  
Flügger  färg. 
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3 BRA KULÖRTIPS FÖR SOVRUMMET
1. Välj ljusa nyanser för ditt drömrum, om du  
har problem med att vakna till på morgonen.  
2. Måla i mörka kulörer som sänker pulsen, om du har svårt 
för att komma till ro. 
3. Måla en mörkare kulör på väggen bakom eller vid sidan av 
din säng om du vill skapa en härlig grottstämning.

3 BRA KULÖRTIPS FÖR BADRUMMET
1. Välj vitt om du vill ha en klassisk kulör som signalerar renhet. Vitt 
ger också frihet att ofta byta kulör på tillbehöret.  
2. Måla taket i en mörk nyans om badrummet är stort. Det 
kontrasterar mot väggarna och skapar illusionen av ett mindre rum. 
3. Måla i gröna och blå nyanser, inspirerade av havet, om du 
drömmer om känslan av wellness och lugn. Eller skapa ett feminint 
lyxspa genom att kombinera dämpad rosa och mässing.

Skapa en lugn ton-i-ton-look 
med två väggnyanser. 
Väggfärg, ”Oregon Grape 
IN-765”, Flutex 7S, 2,8 liter, 
från 499 kr, Flügger färg. 

färgsättning

Betona det opolerade 
uttrycket  
i rummet med ett 
handfat i sten. 
Väggfärg, ”Como, 
Time 11”, Våtrumstäck, 
2,8 liter, från 749 kr, 
Flügger färg. 
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3 BRA KULÖRTIPS FÖR VARDAGSRUMMET
1. Måla en eller flera av dina väggar i samma nyans som 
dina möbler, t.ex. din soffa. Det ger en fin bakgrund till 
dina möbler och ett mer harmoniskt uttryck. 
2. Gå all-in med en kulör och måla både vägg, tak, 
dörrar, paneler och karmar i samma nyans. 
3. Välj varma nyanser av din favoritkulör för vardagsrummet 
om du vill ha en mysigare stämning i rummet. 

Så hittar du din stil när det 
gäller kulörer
Har du svårt att hitta den rätta 
färgsättningen för din inredning? Med 
en moodboard och ett besök hos din 
färghandlare är du på god väg. Men hur 
gör man en moodboard?
Börja med att klä en masonitskiva med 
ljust tyg och börja samla allt som ger dig 
inspiration. I teorin kan du använda allt till 
din moodboard, så länge det ger dig nya 
idéer. Allt från en blå pärl hyacint, en 
spräcklig sten från stranden, ett urklipp 

från ett magasin, ett vykort med fin 
typografi till en bit grovt tyg. Därefter 
sätter du upp dina saker med knappnålar 
på skivan. Lek med olika färger, material 
och strukturer och hitta det som passar 
bra tillsammans. När moodboarden är 
klar tar du en bild av det som du tänker 
måla. Ta med bilderna till Flügger färg, 
där du kan få hjälp med att hitta rätt 
nyanser från moodboarden och få dina 
kulördrömmar att gå i uppfyllelse. 

Välj en kall grå för väggen om du har ett golv av ett 
varmare träslag. Det ger en cool kontrast. Väggfärg, 
”Blue Shade 4 IN-733”, Flutex 7S, 2,8 liter, från 499 kr,  
Flügger färg. 

Moodboards är både roliga att göra och så hjälper de dig 
att hitta rätt färgsättning – endast fantasin sätter gränser. 

Alla priser och kulörer är vägledande. Ta reda på pris 
och se originalkulörerna hos din närmaste Flügger färg. 

färgsättning
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TREND
1

tapeter

Behöver ditt hem en snabb förnyelse så är tapeten en given lekkamrat. Vi har 
hittat tre kollektioner som ligger högt på trendbarometern just nu. 

TROLL A MED TAPETER

”SIX SENSES”
Vi älskar kollektionen ”Six 
Senses”, som talar till våra 
sinnen och gör det möjligt att 
skapa ett hem fullt av 
upplevelser. Efter flera år med 
jämna ytor och frånvaro av 
kulörer behöver vi ett sinnligt 
hem, och det har designern 
Maciej Wojcicki tagit fasta på. 
Han har lekt med glimmer, 
metall, råa 3D-liknande 
effekter och spännande 
kulörkombinationer som röd/
gul och svart/guld. Använd de 
väldigt olika tapeterna för att 
betona din personliga stil, 
oavsett om du älskar en rå, 
industriell yta eller ett 
metalliskt mönster som här. 

Tapet, ”Infinity, 570636”, av 
Maciej Wojcicki, non-woven, 
finns i flera kulörer, från 499 kr 
per rulle, Fiona wall design/
Flügger färg.

5 TIPS FÖR DIG OCH DIN TAPET
· Välj non woven-tapet. Denna 
tapettyp är enklare att arbeta 
med, eftersom du kan rulla 
tapetlim direkt på väggen. 
·  Börja i ett hörn och arbeta 
dig utåt. På det sättet 
säkerställer du att du inte 
måste skära två våder på 
längden, utan bara den sista 
våden (om den inte passar 
väggens mått).
·  Var särskilt uppmärksam på 
mönstrade tapeter. Se till att 
dina våder passar i det mönster 
som följer. Det ger lite spill. 
Fråga färghandlaren hur många 
rullar du ska ha. 
·  Var modig och ge dig ut i ett 
helt tapetserat rum. Är din 
tapet mycket dominerande, kan 
du nöja dig med en enda vägg 
och lägga till väggfärg i en 
matchande nyans. 
·  Har du en massa tapetrester? 
Använd dem för paketinslagning, 
lådor och collage.

Tapet, 
”Aroma, 
570211”, 
från 499 kr 
per rulle

Tapet, 
”Jazzy, 
570317”, 
från 499 kr 
per rulle
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TREND
2

TREND
3

tapeter

Tapet, ”Parsley” (överst) och 
”Willow”, non-woven, designad 
av Helene Blanche, 
finns i flera kulörer, från 499 kr  
per rulle, Fiona wall design/
Flügger färg.

Tapet, ”Theater Fun” 
(överst) och ”Chasing the 
Milky Way”, non-woven, 
designad av Dominica 
Cierplikowska, från 459 kr  
per rulle, Fiona wall 
design/Flügger färg.

”LITTLE WORLD” 
Harlekinmönster i glada 
kulörer, lekande kaniner 
och stjärnhimlar. Tiden 
är nu inne för väggar 
som berättar historier. 
Välj en tapet från den 
nya kollektionen ”Little 
World”, designad av 
polska Dominica 
Cierplikowska, för 
barnrummet och låt ditt 
barns fantasi få flöda 
fritt. Skapa en grafisk 
effekt med det färgrika 
harlekinmönstret 
”Theater Fun”. Eller 
tapetsera hela rummet 
med ”Chasing the 
Milky Way” för att få 
den maximala 
upplevelsen av en 
fantasifull rymdresa. 

”BOTANIC GARDEN” 
Detoxa från sociala 
medier och gå all-in på 
den botaniska trenden. 
Svep in ditt hem  
i vidunderliga motiv från 
naturen som skuggiga 
blad från björkar, 
flockblommiga växter 
eller fladdrande fjärilar. 
De vackra motiven är 
handmålade av 
textildesignern Helene 
Blanche. Använd 
tapeterna från 
kollektionen ”Botanic 
Garden” tillsammans 
med rottingmöbler  
i bambu, tillbehör  
i stengods och blanka 
metaller. Addera massor 
av gröna växter 
ochsnittblommor i vaser. 
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HÄR BOR Ida (36), PhD 
Trial Set-Up Planner, och 
Jakob (39), advokat.

BOSTADEN Våning på 156 
kvadratmeter på Østerbro 
i Köpenhamn. 

I matsalen har Ida och Jakob valt 
den ljuslila kulören ”Those Moments 
IN-763”, som ger en feminin 
kontrast till parets möbler. 
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Gör som Ida och Jakob och skapa personlighet i rummen med kulörer på väggen.

”MED KULÖRER PÅ VÄGGARNA 
HAR VI SATT EN GEMENSAM PRÄGEL PÅ VÅRT HEM”

akob och Ida har nyligen flyttat ihop i Jakobs 
lägenhet och därför var det viktigt for paret att 
sätta ett nytt uttryck på det som nu skulle bli deras 
gemensamma hem. Först och främst skulle det 
ske med hjälp av en helrenovering av lägenheten 
och nya gemensamma möbler, men kulörer på 

väggarna blev också en viktig del av processen. Det gav 
dem nämligen möjlighet att skapa ännu mer personlighet. 
Kulörvalet var dock inte självklart. 

”Det tog lite tid att övertala Jakob till att gå med på de 
lite starkare kulörerna på väggarna, men vi är båda väldigt 
nöjda med resultatet”, säger Ida och förklarar att de 
upptäckte att kulörer faktiskt kunde göra något speciellt 
med deras lägenhet, som har massor av eleganta detaljer 
som stuckatur, höga paneler och unika vinklar. 

”Vi tycker att kulörerna framhäver detaljerna, passar 
inramningen och faktiskt gör lägenheten mer stilren 
och modern i uttrycket”, berättar Jakob.

SAMHÖRIGHETSK ÄNSLA 
MED KULÖRER
Viktigast av allt har kulörerna 
varit för att skapa det 
gemensamma, personliga hem 
som paret ville ha. 

”De kulörer vi har valt ger oss 
en känsla av gemensamt ägande 
av vårt hem och en verkligt 
personlig stil”, säger Jakob.

J

Tips Välj 
blommor som 
framhäver den 
stämning du vill 
betona med ditt 
kulörval på väggen.  
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vi besöker

”Vi tycker att kulörerna på väggen gör 
lägenheten ännu elegantare”

Även om de två kulörerna i 
matsalen och vardagsrummet är 
olika, kompletterar de varandra och 
skapar ett fint sammanhang mellan 
de två rummen.

Kulörskillnaden 
mellan panel och 
vägg betonar de 
klassiska detaljerna 
i våningen. 

FÖRE
· Båda rummen var 
målade i ljusgrått. 
· Rummen framstod 
som mindre personliga.  
· Parets äldre möbler 
framstod som tyngre.

EFTER
· De nya kulörerna har 
gett rummen karaktär. 
· Våningen har fått ett 
modernt uttryck.
· Klassiska detaljer 
som stuckatur och 
paneler har framhävts.  
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I vardagsrummet omsluter den gröna  
kulören ”Green Shade 3 IN-737”  
soffområdet och skapar en intensiv stämning. 

Tips Kulör på väggen kan 
skapa en modern kontrast till 
dina äldre möbler.

Alla priser och kulörer är vägledande. 
Ta reda på pris och se originalkulörerna 
hos din närmaste Flügger färg. 
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fargen hvit

Galen i vitt
 Många av oss älskar verkligen den vita kulören, som ger lugn 

och optimerar dagsljuset i våra hem. Vitt är dock inte
 bara vitt, utan massor av toner och nyanser.
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GALLERIVIT
”Gallerivit” är ditt val om du gillar en 
stram vit. Den är det coola valet för 
dig som älskar att inreda med skarpa 
kontraster, t.ex. svart-vitt. ”Gallerivit” 
är tvilling till ”Råvit”, eftersom de två 
nyanserna delar många egenskaper, 
men ”Gallerivit” är kall och avskalad 
medan ”Råvit” är krämigare. 

RÅVIT
För dig som älskar det rena uttrycket. 
”Råvit” ger dina väggar ett modernt 
uttryck och är den perfekta partnern 
för de flesta andra kulörer, eftersom 
nyansen är neutral. Det gör ”Råvit” 
perfekt som bakgrund till de många 
mörkare kulörer som har letat sig in  
i våra hem på möbler och tillbehör. 
”Råvit” är gjord på en vit grund med 
ett stänk umbra som ger värme, och 
dessutom är ”Råvit” något av det 
ljusaste man kan framställa inom 
färg. Du ska därför använda kulören 
försiktigt när det gäller solbelysta 
väggar, eftersom kulören då kan bli 
oerhört skarpt vit. 

MODEVIT
Vill du ha en vit nyans som mjukt 
reflekterar dagsljuset? Då ska du välja  
”Modevit”. Nyansen är gjord på en vit  
grund med ett stänk umbra och ett 
stänk oxidgul, som ger en svagt gyllene  
glöd. Kulören är mörkare än de flesta 
andra vita nyanser, varför den täcker 
riktigt bra (läs: du får mycket för 
pengarna eftersom du inte behöver 
måla lika många gånger).

Är du tveksam om du ska välja en kall eller varm vit? 
Besök kulörväljaren på Flügger.se, där du kan se 
kulörerna på en vägg innan du väljer. Väggfärg, 
”Gallerivit” även kallad ”Eggshell IN-702”, Flutex 7S, 
2,8 liter, från 499 kr, Flügger färg.
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kulören vit

RAL 9010 
Det låter industriellt, och det är det 
också. Men det är också ett populärt 
val. ”RAL 9010” är den mest använda 
vita nyansen för exempelvis 
färdigmålade dörrar och golvpaneler. 
Vill du ha exakt samma vita nyans för 
dina väggar bör du dock kontrollera 
kulören på dina dörrar och paneler 
innan du köper en omgång färg, 
eftersom samma färgkod alltid kan ge 
en viss avvikelse mellan olika material. 
”RAL 9010” är tillverkad av lika delar 
umbra och oxidgul, vilket ger en vit 
kulör med gyllene, varma undertoner. 

KALKVIT
Älskar du den antika, nostalgiska 
looken, så är ”Kalkvit” den rätta 
nyansen för dina vita väggar. Kulören 
påminner om en bit papper som har 
gulnat av tidens tand och solens 
strålar. 
I vått tillstånd påminner kulören mest 
av allt om äggtoddy. Och om du 
tänker att det låter mer gult än vitt så 
har du (nästan) rätt: ”Kalkvit” lutar 
nämligen åt en skir gul nyans som 
kommer från blandningen av de 
tillsatta nyanserna umbra, oxidgul 
och ren gul. Obs! Testa alltid kulören 
hemma då den kan upplevas olika 
beroende på ljusförhållanden.

Ta reda på vilken vit du har på fönster, dörrar och 
paneler, innan du målar väggarna vita. Annars 
kan de plötsligt se trötta och gulnade ut om du 
har valt en annan sorts vit för dina väggar.

Gallerivit Råvit Modevit RAL 9010 Kalkvit

Kontrastera dina vita ytor med saker i skimrande varmt 
trä och flätade korgar som här. Låt eventuellt även 
bokhyllans bakstycke framträda i omålat trä – det ger en 
cool effekt. 

Väggfärg, ”Gallerivit H 01”, Flutex 
7S, 2,8 liter, från 499 kr, Flügger färg. 

Lackfärg, ”Offwhite IN-700”,  
0,75 liter, från 229 kr, Flügger färg. 

Alla priser och kulörer är vägledande. Ta reda på pris och se originalkulörerna hos din närmaste Flügger färg.  
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målartips

Har du blivit biten av en ivrig målarpensel och ska dina väggar ha nya kulörer? 
Vi har lierat oss med målarmästare Mark Albèr Christensen och fått hans bästa tips. 

MÅLARMÄSTARENS 9 BÄSTA TIPS
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KOM IHÅG ATT GRUNDA INNAN DU MÅLAR. GRUNDNING 
UTGÖR EN VIKTIG DEL AV VIDHÄFTNINGEN TILL DET 
UNDERLAG DU ARBETAR PÅ OCH GER DET MEST OPTIMALA 
SAMSPELET MELLAN VÄGGEN OCH DEN NYA KULÖREN. 

Undvik ränder på väggen genom att måla enhetligt och systematiskt. Börja med 
att måla kanten med en bra pensel och jämna ut genom att rolla kanten med en 
15 cm målaroller. Rolla sedan hela ytan med en stor målaroller. Var systematisk 
och rolla vått-i-vått. D.v.s. undvik att måla in på områden där färgen redan 
torkat till. Rolla väggen igen för att få en enhetlig look. Börja alltid upptill och 
avsluta längst ned. Använd målarollers av samma typ, så får du enhetlig struktur.  2

1 Få skarpa kanter när du målar. Sätt maskeringstejp på 
väggen, måla väggen och måla samtidigt över 
tejpkanten med exempelvis en vit grundfärg. Låt 
grundfärgen torka. Måla väggen med färg nr 2. Låt 
den torka och måla sedan igen med färg nr 2. 
Avlägsna tejpen medan färgen är våt. 

Färg är inte bara färg. Det är viktigt att du får rätt sorts färg för 
ditt underlag. Vilken färg är exempelvis bäst för en köksvägg som 
utsätts för smuts och vattenstänk? Och vad är rätt för murverk 
och järnrör? Få hjälp i din Flügger färg-butik om du är tveksam, 
så är du säker på att du får det bästa resultatet. 

Följ alltid tillverkarens  anvisningar 
när det gäller torktid. Då 
säkerställer du optimala 
förhållanden för vidhäftning och 
produktens  performance – och du 
får därmed det bästa slutresultatet. 

ANPASSA FÄRGENS GLANS TILL RUMMET. VÄLJ HÖGRE GLANS I KÖK 
OCH ENTRÉ, EFTERSOM YTAN ÄR BÄTTRE FÖR MER FREKVENT 
RENGÖRING ÄN EN MATT FÄRG. I GENGÄLD ANVÄNDER DU MATT  
I VARDAGSRUM OCH SOVRUM. DET GER ETT LUGNARE UTTRYCK. 

3

6
4 5
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målartips

7KÖP PENSLAR AV BRA KVALITET. DE KOSTAR LITE MER MEN 
HÅLLER LÄNGRE. OFTA HAR DE OCKSÅ EN BÄTTRE DESIGN SÅ 
DU FÅR MINDRE ONT I FINGRAR OCH HÄNDER. SAMTIDIGT 
HAR EN KVALITETSPENSEL FLER FIBRER OCH KAN ABSORBERA 
MER FÄRG, SÅ DU SKA DOPPA PENSELN FÄRRE GÅNGER.

Kom ihåg de inledande 
övningarna. Många tror att de  
kan få ett fint, färdigt resultat 
efter endast en behandling. 
Men en professionell målare 
kommer först att slipa, rengöra  
och eventuellt tvätta väggen 
för att säkerställa vidhäftning 
och en jämn yta. Och så 
spackla och eventuellt slipa 
igen för att ta bort ojämnheter.  
Sedan grunda än en gång för 
att se till att vidhäftningen är 
bra. Om väggen har målats 
tidigare, saknar ojämnheter 
och inte har spacklats på nytt,  
är det inte alltid väggen 
behöver grundas. Har väggen  
målats tidigare och är 
nyspacklad kan du nog nöja 
dig med att grunda de 
spacklade områdena.  
Nu kan du måla! 

9
INVESTERA GÄRNA I FÖLJANDE MÅLARUTRUSTNING:
· Täckpapp eller -plast, så att du kan arbeta utan 
att spilla på golv, möbler m.m. 
· Bra penslar i olika storlekar, t.ex. en oval pensel, 
en liten smal och tunn för små skrymslen eller en 
vinkelpensel, t.ex. ”High Finish”-serien från 
Flügger färg.
· Rollerskaft på 15 och 24 cm med målarollers
i samma storlekar. 
· Ett förlängningsskaft för bättre ergonomi när 
du arbetar.
· En bra stege eller trappstege så att du kan nå.

8

Om målarmästaren
Mark Albèr Christensen blev 

färdigutbildad målare 2004 och arbetar 
som Product Support Specialist hos 
Flügger. Där testar han produkter, 

utvecklar färg och nya produkter för 
Danmark, Norge, Sverige och Polen. 
Han har tidigare arbetat med allt från 

restaurering till renovering av nya 
byggnader och på entreprenad. 

· Rörsticka.
· Maskeringstejp för att täcka eluttag  
och fotlister m.m.
· Arbetslampa med bra ljus.
· Slippapper med tillhörande slipkloss  
så du kan slipa enhetligt.
· Skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, 
handskar och glasögon.
· Rollerhink att rolla från.
· Hobbykniv.
· Handspackel att spackla igen hål med.

Har du höga estetiska krav men nästan ingen erfarenhet av att måla? 
Då kanske det är värt att investera i en professionell målare, 
så är du säker på att få ett riktigt snyggt slutresultat.
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färg

LEK MED FÄRG
9 kreativa idéer för ditt hem

DEN GRÅ MATTAN
Skapa optiska 
effekter, som ger dig 
upplevelser i ditt hem. 
Har du till exempel en 
trappa, kan du enkelt 
ge intryck av en matta 
mitt på trappan. Måla 
först trappan vit på 
sidorna, och därefter 
grå i mitten. Illusionen 
av en matta nedför 
trappan ger ett 
blickfång och du kan 
samtidigt betona ditt 
hems kulörtema. 

Golvfärg, ”Blue Shade 
nr. 4 IN-733”, 2,8 
liter, från 719 kr, 
Flügger färg.

Lodräta ränder, ton i ton, 
rum i flera kulörer … Bara 

din fantasi sätter gränser 
när du sätter igång att måla. 

Se bara dessa härliga idéer 
för att leka med färg.

Alla priser och kulörer är 
vägledande. Ta reda på pris 
och se originalkulörerna hos 
din närmaste Flügger färg.
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färg

HELT MÅLADE RUM 
Ska du hänga med så är det senaste just nu 
målade rum, där paneler, dörrar och även gärna 
tak är målade i samma nyans. Se bara här hur 
harmoniskt uttrycket blir när alla fyra elementen 
har samma kulör. Den enhetliga ramen skapar 
ett lugnt uttryck, där dina möbler och tillbehör 
blir de bärande elementen.

LEK MED KULÖRER UTAN ATT LYFTA EN PENSEL
På flügger.se hittar du ”Flügger kulörväljaren”. Här 
kan du leka med fler än 100 fina kulörer och se hur 
de samspelar och om de passar för ditt hem. Du 
ska bara välja om ditt projekt är utomhus eller 
inomhus, och i vilket rum, så är du redo att trolla 
med kulörer på väggar, paneler, tak och golv.

SÅ FÖRÄNDRAR DU 
DITT RUM MED FÄRG
· Måla lodräta ränder på 
dina väggar om du vill skapa 
en dominerande effekt i ett 
rum. Fundera särskilt över 
denna lösning i hallar och 
korridorer med lågt i tak. 
Ränderna gör att rummet 
verkar ha högre i tak. 
· När du målar två 
väggpartier ovanför varandra 
i en ton- i-ton-look, kommer 
du att få en fin och 
personlig effekt.
· Är du ny när det gäller att 
måla dina väggar, så satsa 
på en målad vägg i stället 
för hela rummet. Kanske blir 
du djärvare med tiden. 

”Before the Storm” ”Green Shade 3” ”River Cottage”

”Mint Tea, Time 07”, väggfärg, Flutex 7S,  
2,8 liter, från 499 kr, Lackfärg, Interior High 
Finish 20, 2,8 liter, från 689 kr, Flügger färg. 
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D FÖR DISKRET
Kamouflera ditt element 
genom att måla det  
i samma nyans som 
väggen, så blir det ett 
med rummet och det 
blir nästan osynligt. 

FÖRVANDLA DITT RUM TILL EN MYSIG GROTTA
Vill du skapa en mer intim och mysig stämning  
i sovrummet, så måla en vägg nära sängen i en mörk 
nyans. Det drar ihop rummet visuellt och skapar en 
grottstämning.

TVÅDELADE VÄGGAR 
Ge barnrummet mer värme och 
personlighet genom att dela upp väggen  
i två fält. Fundera över kulörvalet eftersom 
dina barn både sover och leker i samma 
rum och därför befinner sig många timmar 
i rummet. Pasteller ger ett lugnt uttryck 
och är en neutral bakgrund för leksakerna.

STATEMENT-MÖBEL
Har du en möbel som du 
bara älskar? Ge den fokus 
med en accent-nyans. Håll 
väggen neutral så att de två 
kulörerna inte slåss om 
uppmärksamheten. 

färg

Väggfärg, 
”Brown Shade 1 
IN-725” och 
”Mint Tea, Time 
07”, Flutex 7S, 
 2,8 liter,499 kr, 
Flügger färg. 

Väggfärg, Oak Room IN-
749”, Flutex 7S, 2,8 liter, 
från 499 kr, Flügger färg. 

Lackfärg, ”Boogie Night  
IN-782”, Interior High 
Finish 50, 0,7 liter, från 
249 kr, Flügger färg. 

”Natural Grey 7 IN-716”, 
väggfärg, Flutex 7S, 2,8 
liter, från 419 kr, 
elementfärg, Interior 
Radiator Finish, 0,7 liter, 
från 249 kr, Flügger färg. 

Alla priser och kulörer är vägledande. Ta reda på pris och se 
originalkulörerna hos din närmaste Flügger färg. 
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färgkarta

Den nya färgkartan från Flügger färg innehåller 120 härliga och noga 
utvalda inomhuskulörer. Så hittar du favoriterna till ditt hem. 

HITTA DINA KULÖRER 

Den nya färgkartan från Flügger 
färg innehåller 120 
inomhuskulörer, som är indelade 
i fyra kategorier. Kulörerna är 
noga utvalda och testade för ditt 
hem. De flesta kan användas på 
alla väggar, medan vissa är 
tänkta för mindre ytor och 
dekoration. 

1. FAVORITKULÖRER
”Favoritkulörer” består av 40 
kulörer som sträcker sig från vitt 
till svart. Dessa är neutrala kulörer 
som du kan använda på alla ytor  
i hemmet. De 40 
”Favoritkulörerna” ger dig 
samtidigt stor frihet när det gäller 
val av möbler och konst. 

2. NORDISKA KULÖRER
De 40 ”Nordiska kulörerna”  
i denna kategori kan ge din 
bostad ett alldeles unikt och 
personligt uttryck. Så det är bara 
att ta till sig och bli inspirerad av 
de många nyanserna av grön, blå, 
röd och gul som kategorin 
innehåller. Oavsett om du vill ha 
kalla eller varma kulörer på 
väggarna, så hittar du alldeles 
säkert en kulör som du kommer 
att älska här. De ”Nordiska 
kulörerna” är färgstarkare än 
”Favoritkulörerna” i den förra 
kategorin och passar perfekt för 
hemmets stora ytor som t.ex. en 
kortvägg eller hela rummet.

3. ACCENTKULÖRER
Namn som ”Surfers Paradise” 
och ”French Kiss” säger nästan 
allt. ”Accentkulörerna” är 20 
härliga kulörer, som är någonting  
i särklass. Skapa en wow-effekt 
genom att använda dem som 
effekter och dekoration på 
mindre ytor, t.ex. på hyllor och 
möbler. Använd dem för att 
betona din stil och personlighet. 

4. MODERNA KULÖRER
Flügger färg är känt för samarbeten 
med framgångsrika möbeltillverkare, 
designer, muséer och andra 
kulturella samlingspunkter. De 20 
kulörer som kommit till i samband 
med dessa projekt hittar du i 

kategorin ”Moderna kulörer”. 
Kulörerna har fått namn efter de 
olika samarbetena och heter därför 
t.ex. ”Eilersen”, ”Willumsen” och 
”Glassalen”.

Favoritkulörer Nordiska kulörer Accentkulörer Moderna kulörer

Grå nyanser
Bland de 120 inomhuskulörerna 
hittar du även fyra riktningar av 
grå nyanser med antingen en 
brun, blå, grön eller röd underton.  
”Grå nyanser” är diskreta i sig 
själva, så du undviker att väggen 
tar över. De samlar i stället 
rummet och framhäver t.ex. 
dina möbler. 

Alla priser och kulörer är 
vägledande. Ta reda på pris 
och se originalkulörerna hos 
din närmaste Flügger färg. 

Se den 
nya färgkartan 
på flugger.se
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Gör-det-själv-filmerna från Flügger färg visar hur du säkert tar dig igenom ditt nästa projekt och får det 
snyggaste resultatet. Om du behöver fler råd är du alltid välkommen att ringa eller titta in hos din lokala 

Flügger färg-butik.

Vet du hur du tar bort tapeten, bredspacklar väggen och 
underhåller ditt ljusa trägolv så att det förblir ljust?

Flügger färg 
visar hur

Se mer på flugger.se/gordetsjalv
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