
Upplev känslan  
med Stil

En vacker, helmatt väggfärg i 12 helt nya kulörer



Det är skillnad på färg och färg. Alcro Stil är vår vackraste och 
mest exklusiva inomhusfärg någonsin. Nu kan du uppleva en 
helmatt färg med en exceptionellt djup kulöråtergivning. Stil  
är tålig, avtorkningsbar och ger en fulländad helmatt finish.  

Läs mer på alcro.se/stil eller prata med din Alcro-återförsäljare.

Upplev Alcro Stil 

Väggen är målad i 001 Stråhatt och dörren 
i 008 Juniperus. Föreslagna accent färger  
är 011 Nejlika, 012 Primula, 007 Lummer 
och 003 Stjärnanis.



Här finner du ett urval av 12 nya stilfulla kulörer som fint matchar vår redan noggrant  
utvalda inredningskollektion som lyfter fram vår vackraste färg och den helt matta känslan.

Kulörkollektion Stil innehåller en omsorgsfull bredd av kulörer som spänner från ljusa 
toner över djupa och mörka nyanser till 3 aktuella och starka accenter. Alla valda för  
att skapa ett hem som präglas av harmoni och personlighet. 

Kulörerna är inspirerade av naturens harmoniska färgskala men även dess fantastiska  
sätt att använda starka accenter för att skapa variation och dynamik. 

Färgsätt din miljö med de ljusa tonerna Stråhatt, Azalea, Dimäng eller med de djupa  
nyanserna Havsdjup, Nocturne, Stjärnanis och Krus. Skapa dynamik med mörka Lummer 
eller Juniperus och addera energi med de starka accenterna Granat, Nejlika och Primula. 

Matcha dem ton-i-ton eller fritt, hur du än väljer kommer de att ge ditt hem en stilfull 
inramning. Modigt eller harmoniskt, det väljer du.

Kulörkollektion Stil

Väggen är målad i 001 Stråhatt, skärmen i 
003 Stjärnanis och dörren i 008 Juniperus. 
Föreslagna accent färger är 011 Nejlika,  
012 Primula och 007 Lummer.

001 Stråhatt 
En ljus dämpad gråbeige baston

007 Lummer 
En vackert dunkel basgrön 

011 Nejlika 
En skimrande violett med varm botten

008 Juniperus 
En mystisk varm svart ton 

003 Stjärnanis 
En kryddig mauvekulör 

012 Primula 
En intensiv gul kulör som lyser som pistiller

006 Havsdjup 
En sofistikerad djup petrolnyans

002 Azalea 
En mjuk aprikos nyans med extra vitt 

004 Dimäng 
En frisk frostig dimgrön nyans 

005 Krus 
En behaglig kolaton med varm bas 

009 Nocturne 
En harmonisk klassisk midnattsblå 

010 Granat 
En stark röd med kall friskhet

Yvonne Karlsson, Certifierad färgsättare Alcro



001 Stråhatt

003 Stjärnanis

011 Nejlika

Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulören. 
Vilken yta ska du måla? Fråga din återförsäljare om råd.

007 Lummer

008 Juniperus

012 Primula

Väggen är målad i 001 Stråhatt och  
dörren i 008 Juniperus. Föreslagna  
accentfärger är 011 Nejlika, 012 Primula, 
007 Lummer och 003 Stjärnanis.



”Modigt eller 
harmoniskt,  
det väljer du.”

Väggen är målad i 006 Havsdjup  
och byrån i 009 Nocturne.

Väggen är målad i 006 Havsdjup  
och elementet i 008 Juniperus.  

Föreslagna accentfärger är  
010 Granat, 004 Dimäng,  

009 Nocturne och 005 Krus.



006 Havsdjup 005 Krus

Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulören. 
Vilken yta ska du måla? Fråga din återförsäljare om råd. 

002 Azalea 009 Nocturne

004 Dimäng 010 Granat

Väggen är målad i 006 Havsdjup,  
hyllan i 009 Nocturne och elementet i 

008 Juniperus. Föreslagna accentfärger 
är 004 Dimäng, 011 Nejlika och 005 Krus.



Alcro Stil är en helmatt inomhusfärg med  
en exceptionellt djup kulöråtergivning.

För den vackraste ytan!

Alcro Färg . 120 86 Stockholm . Tel 020-62 20 20
info@alcro.se . www.alcro.se
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