FARVEKORT
RAMMEN OM DET NATURLIGE LIV

Farvevalg og inspiration
Nye vinduer og døre kræver mange forskellige valg.
Foruden inddeling af karm/ramme, valg af sprosse
typer og beslag er der naturligvis også farven.
Indvendigt vil det være ens personlige stil, der
præger valget, mens det udvendigt bør være
facaden/huset der bestemmer farven. Udvendigt
kan valget gøre en stor forskel på hvordan huset
/bygningen opleves og bidrage positivt til en
bestemt stil.
Det er velkendt, at farven på en lille prøve i et farvekort fortoner sig noget anderledes i virkeligheden.
Derfor ser mange på andres huse for at se, hvordan
farven tager sig ud. Det kan være en god idé,
men: Farver er vanskelige - de kan ændre sig med
omgivelserne. En farve, som gør ét hus pænt ét
sted, kan være helt forkert et andet sted.

Generelt bør man være opmærksom på at:

Herunder findes Vipo´s 18 vandbaserede standard farver,
endvidere er der mulighed for at vælge imellem yderligere
180 forskellige RAL farver, og mere end 2.200 NCS-S farver
mod beskedent tone tillæg. RAL og NCS-S farvekort kan ses
hos din lokale farvehandler. Endvidere byder farvekortet på
6 transparente træ-farver.
Der tages forbehold for afvigelser i forhold til de viste
farvenuancer.
Dækkende farver

RAL 9010 Hvid

RAL 9016 Trafikhvid

RAL 9001 Cremehvid

TS 7086 Lysgrå

RAL 7035 Lysgrå

RAL 7042 Trafikgrå

RAL 7015 Skifergrå

RAL 7016 Antrasitgrå

RAL 9005 Dybsort

RAL 5010 Enzianblå

RAL 5013 Koboltblå

RAL 6007 Flaskegrøn

RAL 8016 Mahognibrun

RAL 6003 Olivengrøn

TS 7536 Grøn umbra

RAL 8002 Signalbrun

TS 5766 Svensk rød

RAL 3011 Brunrød

Hemlock

Lys eg

Nød

Palisander

Pine

Teak

• Mørke farver indvendigt vil stjæle lyset og give en
følelse af mindre rum, lyse farver udvider og
trækker lyset til.
• Husk ved det udvendige farvevalg at vinduer/
døre skal sidde i huset mange år frem.
• Vinduer og døre bør ikke ”forsvinde” i facaden,
men markeres. Eksempelvis vil en rød farve
sammen med røde mursten udviske vinduet.
• Karm og ramme behøver ikke nødvendigvis at
have samme farve. Der kan derved skabes
spændende kontraster.

VIPO VINDUER A/S

Transparente træ-farver

Skriv til os på vipo@vipo.dk
www.vipo.dk

