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Da vi udviklede dette nye farveudvalg, henvendte vi 
os til en gruppe af Europæiske indretningsarkitekter, 
bygningsarkitekter og tekstildesignere, som alle har 
inspireret os til vores valg af farver og deres egnethed 
til lofter. Dette resultat er et fortryllende udvalg, i hvilken 
naturen har en afgørende rolle. 
 
Ni nøje udvalgte nuancer der frembringer billeder af åbne 
marker, sommersol, frostklare vintermorgener, sten og 
sandede strandbreder udgør udvalget. Reveal the colours of 
nature.
 
Basis for udvalget er den unikke overflade, Akutex FT. Foruden 
dens fremragende akustiske egenskaber er overfladen glat 
med et attraktivt udseende. Den er med andre ord en perfekt 
basis for disse indtagende farver. 





Ni farver, en inspirationskilde

Fotograf: Patrick Klemm  

 





Pale Garden
Pale Garden er blevet inspireret af den tidlige dis på en efterårsmorgen. En lys 

blå tone der skaber en følelse af rum og stilhed i lokalet. 





Den blege lyserøde nuance af en smuk solopgang gav inspiration til Misty Rose. 
En mild, romantisk farve der er både varm og indbydende. 

 

Misty Rose 





Volcanic Dust
En diskret askegrå tone der indrammer rummet perfekt. Denne røgfarvede 

grå tone er baseret på den unikke natur i et vulkansk landskab.





Vanilla Dream
Vanilla Dream er blevet inspireret af den cremede beige farve af vanilje. En 

nuance som minder om en sommermark, der modnes i højt solskin.





Pure Olive
Pure Olive er en nuance inspireret af den dæmpede grønne farve af olivenblade. 

En rolig, puddergrøn tone der fungerer perfekt som en mild tonet farve. 





Soft Slate

En grafitgrå tone der giver rummet et dramatisk, stilrent udseende. Inspireret af 
ubevoksede stenbreder og kyster med klipper og skær. 





Silent Sand
Silent Sand frembringer billedet af uberørt sand på en strand. En kølig lys brun 

tone til at give rummet en elegant følelse. 





Silver Shadow
Inspireret af den tidlige morgensols spil i vandet. En nuance der fungerer godt 

som et let præg i rummet. 
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White Frost
Hvid, ren, glat og elegant. En nuance der fremtryller et billede af nyfalden sne. 





Valg af farve

Måden, hvorpå vi opfatter en farve, afhænger af mange ting. 
Rummets belysning er vigtig, ligesom strukturen af de malede 
overflader er det. Den valgte farve kan se ret forskellig ud i 
dagslys i forhold til kunstig belysning. Hvorledes lyset falder 
på overfladen er også en faktor. Akutex™ FT har en glat 
overflade, der bidrager til en visuel harmonisk følelse, og 
giver samtidig flere akustiske fordele. 

Akutex™ FT´s farveudvalg inkluderer lyse puddernuancer 
så vel som mørkere tonefarver. Dette tillader, at der skabes 
forskellige udtryk i rummet. Lyse nuancer bevirker, at rummet 
virker større, medens en mørk tone skaber en mere intim 
følelse i rummet. Varme farver giver et indtryk af hygge, 
og koldere toner giver en roligere atmosfære. 

Ved at kombinere de forskellige nuancer eller ved at skabe 
forskellige felter af farve er der uendelige muligheder for 
at bringe liv til rummet. I Reveal the colours of nature har vi 
draget størst mulig nytte af dette, og vi kan derfor tilbyde 
kolde så vel som varme nuancer i kombination for at opnå 
det bedste resultat.
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Vanilla Dream
Nærmeste NCS farveprøve
S1505-Y. Lysreflektion 67%.

 

White Frost
Nærmeste NCS farveprøve
S 0500-N. Lysrefletion 85%.

 

Soft Slate
Nærmeste NCS farveprøve
S7000-N. Lysreflektion 12%.

 

Pale Garden
Nærmeste NCS farveprøve
S1005-G10Y. Lysreflektion 75%.

 



 

Farveprøverne viser farverne og overfladerne, der er tilgængelige. Vi kan desuden tilbyde vareprøver, hvis der er behov for 
det. Vi anbefaler, at du undersøger en hvilken som helst farveprøve, inden du afgiver en ordre. Farverne kan variere imellem 
og i partierne, så for at få det bedste resultat anbefaler vi, at du, når du har åbnet kassen, sorterer loftpladrene efter farve. 

Misty Rose 
Nærmeste NCS farveprøve
S1010-Y60R. Lysrefletion 63%.

 

Silver Shadow
Nærmeste NCS farveprøve
S4502-Y. Lysreflektion 33%.

 

Pure Olive 
Nærmeste NCS farveprøve
S2010-Y. Lysreflektion 49%.

 

Silent Sand 
Nærmeste NCS farveprøve
S2005-Y30R. Lysreflektion 49%.

 

Volcanic Dust 
Nærmeste NCS farveprøve
S2002-Y. Lysrefletion 59%.
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