
Sju vackra kulörer i samarbete med Säker stil
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När vi påbörjade vår kulörresa med Alcro hade vi en dröm om  
att gå tillbaka till grunden, inspireras av garderobshjältarna och översätta  

det i kulörer. Vad händer om vi föreställer oss den vita skjortan som inspiration 
för väggarna i ett vardagsrum? Hur tar vi med oss en perfekt ljusgrå kashmirtröja 

eller en klassisk trenchcoat in i en hall, eller ett sovrum? Och visst vore det  
underbart att kunna översätta den härligt slitna cognacsbruna nyansen i  

handväskan, som hängt med säsong efter säsong? Hur underbart effektfullt  
vore det inte om vi kunde måla upp en vägg i stil med den lilla svarta  

klänningen, i riktigt djupt, nattsvart, tvättat siden? 

Säker stil handlar om att bygga upp en garderob som fungerar i  
livets alla lägen. Det handlar om att hitta en stil som aldrig sviker dig och 

att identifiera plaggen som gör dig till ditt bästa jag. Vi pratar ofta om 
klädsjälvförtroende och detsamma ville vi hitta i vår egen kulörkollektion:  
en naturlig självsäkerhet i alla kulörerna. Vi ville skapa en tidlös färgskala  

med stilsäkra kulörer att älska här och nu - och många säsonger framöver. 

Säsongens trendplagg i all ära men vår kollektion är en hyllning till den  
viktiga basen. Nyckelplaggen, klassikerna i garderoben, de säkra korten vi  

alltid återkommer till och gång på gång blir förälskade i på nytt.  
Vi hoppas att du känner detsamma!

/Ebba & Emilia, Säker stil

7 stilsäkra kulörer

Att ta fram en kulörskala genom att inspireras av en klassik stilfull  
bas garderob är ett mycket fint sätt att skapa en helhet och en tidlös 

inramning till sitt hem. Vi på Alcro arbetar kontinuerligt med att inspirera 
människor till att göra stilsäkra och personliga kulörval. 

Samarbetet med Säker stil där mode möter inredning, yta  
och kulör är ju en svårslagen kombination. Vår del i samarbetet fram till den 

här stilsäkra kollektionen har varit att tolka och överföra visioner och tankar till 
användbara vackra väggkulörer. Tillsammans har vi skapat den perfekta  
baspaletten likväl för den klassiska garderoben som för moderna rum.  

Låt dig inspireras och skapa ditt vackra tidlösa hem.

/Yvonne Karlsson, Kulörexpert Alcro
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För oss är kopplingen mellan mode och inredning sömlös.  
Att slutligen hitta exakt rätt vit kulör i Emilia White var precis 
som att hitta hem i en underbar vit skjorta. Samma känsla var 

det när vi jobbade fram den krispigt ljusgrå Ebba Grey där 
inspirationen var en ljuvlig, ljusgrå kashmirtröja. 

Vi klev helt enkelt in i den perfekta basgarderoben  
som är klassiskt elegant och allt annat än tråkig!

/Ebba & Emilia 

Inredning möter mode
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En varm vacker brun kulör med tydligt grå botten

En klassisk brittisk trenchcoat var inspirationen när idén till kulören föddes, 
en utmaning eftersom vi ville skapa en varm kulör, som ändå var “lättburen”. 

Kulören är otroligt vacker att styla med andra beige nyanser, trämöbler eller för 
den delen med vitaste vitt. Vi ser framför oss ett välkomnande rum med en 

vacker mix av texturer, träslag och mycket gröna växter. 

Truly Taupe
En finstämd lättmatchad basbeige

En ljusbeige linnekostym med härlig 
struktur och en krämfärgad siden blus 
inspirerade idén till Basic Beige. Vi målade 
upp bilden av ett underbart sovrum i en 
tidlös beige nyans. Kanske för just dig som 
vill testa något annat än vitt eller grått men 
ändå vill satsa på en klassisk, diskret grund. 

Basic Beige

019 Truly Taupe 020 Basic Beige



En harmonisk ljust neutral grå 

Plagget man aldrig tröttnar på - en ljusgrå kashmirtröja med ett långt liv i 
garderoben - var inspirationen för Ebba Grey. Utmaningen var att skapa en 

klassisk ljust grå nyans, mjuk och behaglig som bryter av mot kritvita  
stuckaturer och harmonierar snyggt med oljade parkettgolv.  

En perfekt bas för en skandinavisk inredning.

Ebba Grey

En mjuk ljuvlig ljust rosa nyans

Äntligen. Äntligen! Att få chansen  
att över sätta Säker stils signaturfärg i en  
kulör är något vi drömt om. På samma vis  
fortsätter vi nu drömma om att måla om  
ett rum hemma i den här ljuvliga kulören  
som skapar “ha-begär” på samma sätt  
som en drömväska kan. 

En kulör som gör oss lite lyckligare och  
som skulle göra sig perfekt i ett dressing room. 
Eller varför inte i ett sovrum, matchat med  
ljusgrå heltäckningsmatta och vackra 
skira linnegardiner?

Perfect Pink

016 Ebba Grey017 Perfect Pink



En klassisk stram mörkt grå ton

Sofistikerad, sober och iögonfallande. Vår mörkgrå kulör är skapad för  
att ta för sig. Extra vackert gör den sig i en helmatt färg och varför inte våga måla in 

även snickerierna, inspirerat av grått från topp till tå? Kulören är en hyllning till  
den stilsäkra ullkappan som alltid haft en given plats i våra garderober. 

Classic Grey är välkomnande i en hall och skapar värme och hemtrevnad  
i ett vardagsrum. Vackert att bryta av med inslag av sten i inredningen  

och textilier i olika texturer, gärna i olika nyanser av grått.

Classic Grey

018 Classic Grey 015 Emilia White

En elegant stilfull varm vit

Ikonplagget som alltid är rätt och går att styla till precis allt  
- den vita skjortan - var inspiration för Emilia White. Resultatet blev en varmvit  

kulör som utgör en elegant bas och passar lika bra i Emilias sekelskiftes våning som i 
sommarhuset på västkusten. Emilia White är den perfekta inramningen som lyfter 

fram vackra träslag och fungerar lika bra för en minimalistisk och luftig inredning  
som för ett hem med möbler och färgstark konst som tar för sig.

Emilia White



En djup dramatisk svart

En perfekt nattsvart nyans med ett dramatiskt djup och en vackert  
matt känsla. Svart är kulören vi alltid faller tillbaka på i garderoben, oavsett 
rådande säsong och trend. Inspirationen kommer från den ikoniska svarta 

smokingen och den alltid lika aktuella “lilla svarta”. I hemmet är det ett 
modigare val än i garderoben, men ändå ett säkert kort. 

Garanterat effektfullt och ett riktigt statement! 

Bold Black

021 Bold Black



Framsida: 017 Perfect Pink
Baksida: 016 Ebba Grey

Alcro Färg 
info@alcro.se 
www.alcro.se Av
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