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Pigg 886
S 0515-Y

Lekfull 888
S 3020-B90G

Jordad 887
S 2020-Y10R

Fri 889
S 0907-G60Y

Modig 890
S 2050-Y70R

Berörd 892
S 5020-Y90R

Harmonisk 891
S 0603-Y20R

Säker 893
S 3020-Y30R

Rofylld 894
S 2010-Y60R

Spontan 896 
S 2050-R20B

Medveten 895
S 1020-Y70R

Euforisk 897
S 4055-R70B

Sätt känsla på ditt hem 
med våra 12 nya kulörer.

Mood är våra mest exklusiva inomhusfärger med moderna kulörer för dig som vill ha en perfekt yta. Bakom den 
perfekta ytan ligger år av utveckling där vi har jobbat hårt för att skapa produkter som är lätta att jobba med,

ger ett fantastiskt resultat och leder utvecklingen inom hållbara färger. Mood skapar hem som är lite vackrare och 
mer trivsamma. En vacker kuliss när vardagsrummet är ett slagfält av leksaker eller en fond som du kan vända 

blicken mot när soporna inte har gått ut med sig själva. Vi vet att även om en burk färg inte målar över vardagens
motgångar, så gör den resan genom tillvaron lite finare. 

I denna färgkarta har vi valt att arbeta med kulörer som får komma igen på flera ställen i hemmet, för att skapa 
den där röda tråden som många har så svårt att få till. Vi vill inspirera dig att ge ditt hem ett personligt uttryck och 
dessutom våga välja flera kulörer istället för vitt och enfärgat. Det är då ditt hem får blomstra och blir mer trivsamt 

och vackert för dig och de du lever med. Välj dina favoriter bland våra 12 nyheter här, eller någon av våra hundratals 
andra fina kulörer som du hittar på vår hemsida och i våra färgkartor.

Vill du ha mer hjälp att välja kulörer till just ditt hem, besök någon av våra kunniga återförsäljare.

Vägg: Fri 889
Tak: Pigg 886

Köksskåp: Lekfull 888 



Vägg: Fri 889 
Tak: Pigg 886 
Köksskåp: Lekfull 888

Säng och nedre vägg: Lekfull 888
Övre vägg: Jordad 887

Vägg: Fri 889 
Tak: Pigg 886

Lekfull helhet. Ett smart grepp för att skapa 
enhetlighet med utstickande kulörer är att 
måla in delar av inredningen i väggkulören.

Energikick. Ett gult tak ger energi till rum 
som har en lugn neutral naturbas i gröna to-
ner. Ett enkelt sätt att pigga upp sociala ytor.

Pigg 886
S 0515-Y

Lekfull 888
S 3020-B90G

Jordad 887
S 2020-Y10R

Fri 889
S 0907-G60Y

Energirik, positiv
och frisk
Ta in en sval och fräsch känsla året om med mjuka, gula och friska gröna toner. 
Närliggande kulörer i färgcirkeln som gult och grönt, passar naturligt ihop 
och skapar en harmonisk färgskala. Här kan du välja att använda de dämpade 
kulörerna på de stora ytorna och de starkare kulörerna som accenter, på så sätt 
skapar du livfullhet och det ger rummet energi.

Du kan till exempel måla taket gult som solsken och fylla på med toner av 
grönt och sand för att skapa ditt personliga hem.



Tak: Harmonisk 891 
Vägg och hylla: Säker 893 

Säng och vägg bakom sängen: Berörd 892

Hylla: Säker 893 
Säng, nisch och stol: Berörd 892 
Vägg: Modig 890

Skåp: Modig 890 
Insidan av skåpet: Rofylld 894 

Vägg: Harmonisk 891

Tänk tre. Låt accentkulören återkomma på 
minst tre ställen för att skapa balans i rum-
met. Den behöver nödvändigtvis inte målas 
utan kan plockas upp i inredningsdetaljer, 
som här med kulören Euforisk 897.

Rofylld på insidan och modig på utsidan. 
Våga ta steget och måla en möbel i din nya 
favoritkulör. När du gör ett  personligt val 
i ditt hem, blir valet mer långsiktigt än att 
välja som alla andra.

Stabil, lugn och orädd
Om du vill omge dig med en varm och ombonad känsla hemma kan du kombinera 
våra mjuka vita, rostiga beigefärgade toner. Då får du en lugn och trivsam miljö, som 
håller över tid. När du använder kulörer från samma kulörton skapar du en samman-
hållen, men ändå varierad färgskala. Ett bra tips är att titta på slutet av färgkoden som 
här, där alla innehåller Y och R.

Addera gärna accenter från de andra paletterna för mer energi och ett modernt uttryck. 

Modig 890
S 2050-Y70R

Berörd 892
S 5020-Y90R

Harmonisk 891
S 0603-Y20R

Säker 893
S 3020-Y30R



Låt den röda tråden vara rosa. För att skapa 
en harmoni mellan rummen hemma kan du 
låta en eller flera kulörer följa med till rum-
men intill. Då får du en enhetlig inredning 
som känns genomtänkt.

En fond att vända blicken till. Var inte rädd 
för att måla en fondvägg. Det är ett enkelt 
sätt att plocka upp en kulör från en annan 
del av rummet. Som i det här hemmet där 
kulören får möbler och annan inredning att 
blomstra.

Vägg i trapp: Medveten 895 
Vägg: Rofylld 894

Tak: Rofylld 894 
Vägg: Euforisk 897

Tak: Rofylld 894 
Vägg: Harmonisk 891 

Köksluckor: Euforisk 897

Stilfull, färgstark
och dynamisk
Skapa en livfull och dynamisk känsla hemma med en varierad rosa färgskala som du 
kombinerar med en elektriskt blå kulör. Hur du än väljer att använda den underbart 
klangfulla blå kulören kommer den att tillföra energi och intresse i rummet. 

Ett tips för att balansera intensiteten är att låna in den neutrala gräddvita tonen på 
väggpartierna och färgsätta taket i den dämpade mjuka rosa kulören. På så sätt får 
den blå ta plats och blir balanserad på ett härligt sätt.

Rofylld 894
S 2010-Y60R

Spontan 896
S 2050-R20B

Medveten 895
S 1020-Y70R

Euforisk 897
S 4055-R70B



Några fler tips på vägen
Vår kulör Rofylld 894 får ett ännu lugnare intryck när du väljer att måla allt i samma kulör. Här har vi målat vägg, 
elementskydd samt snickerier. Kombinera gärna sen med andra mjuka kulörer på textilier.  Vi har i denna miljö valt 
inredningsdetaljer som liknar våra kulörer Säker 893, Medveten 895 och Fri 889. Detta ger en vilsam och vacker 
känsla, eller hur?

Övre vägg: Jordad 887
Undre vägg, lister och dörr: Lekfull 888 

Vägg, snickerier och elementskydd:  Rofylld 894 

Vägg: Medveten 895
Trappa: Harmonisk 891

Spegelram: Spontan 896

Rum i fil brukar det kallas när du naturligt ser genom 
flera rum. Här är det fint att låta kulörerna gå ton-i-ton. 
Med det menas att du väljer olika kulörer i samma 
nyans, till exempel en gul och en grön som vi har gjort 
här. 

I det bortre rummet har vi valt nyanserna Pigg 886 
som är en ljust solgul, tillsammans med Fri 889 som 
är en friskt ljusgrön. 

I det främre rummet har vi kombinerat den lite mör-
kare sandgula Jordad 887 på väggarna, med den gröna 
Lekfull 888 på snickerierna. På detta sätt kan du få en 
härlig variation och känsla, utan att låta samma kulör 
komma igen överallt.

Att våga ta ut svängarna när det kommer till kulör-
valet är perfekt att göra i ett trapphus eller hall. Välj 
gärna en kulör som i närliggande rum har fått ta plats 
som accent, vilket du kan läsa mer om på sidorna 8–9.  

Här har vi valt den mer färgstarka och varma aprikos-
rosa Medveten 895 på väggarna och den mer neutrala, 
gräddvita Harmonisk 891 på trappstegen.  Det gör det 
enklare att byta ut väggkulören om du skulle tröttna 
efter ett par år.



Färg som
håller länge

Vi satsar inte bara på att våra produkter ska hålla en perfekt yta länge utan också 
på att det vi gör ska vara hållbart för människor och miljö. Vi har länge haft ett stort 
miljöfokus, och var till exempel den första färgtillverkaren som fick våra produkter 

miljömärkta med Svanen. Idag är hela 99 % av våra produkter vattenbaserade, vilket 
är bra både för miljön och för dig som ska måla. Men vi fortsätter ständigt att 

utveckla vårt miljötänk och bli ännu mer effektiva.

I vår MOOD-serie utvecklar vi våra mest exklusiva inomhusfärger i moderna kulörer.  
Och vi driver samtidigt omställningen till biobaserade och förnybara råvaror, 

en omställning som är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och bidrar till en mer 
hållbar färgindustri. Vi har också nyligen introducerat plastburkar delvis gjorda av 
återvunnen plast och när du ska återvinna använda målarburkar får du, via appen 

Bower, pant när du lämnar in dem på närmaste återvinningscentral.  

Läs gärna mer om vårt miljöarbete på beckers.se/miljö

Framsida
Vägg: Rofylld 894 
Stolar: Euforisk 897
Barnstol: Berörd 892
Sidobord: Modig 890
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