Inspirerende hjem
22 farver fra Nordsjö

Vægmaling: Dusky Calais | F8.05.55
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Vægmaling:
Krickelins Dimblå
Foto: Andrea Papini

Dark Dijon | S9.20.21

Krickelins Dimblå

HoP Grey Sand

Grænseløs | ON.00.86
Vægmaling: Hop Grey Sand

Pusterum | Q5.04.72

Vægmaling: Krickelins Dimblå
Træmaling på døre:
Dark Dijon | S9.20.21

Boheme og blåt
Kreativitet, personlige indretningsdetaljer og frem for alt – smuk harmoni.
I dette hjem har en sikker indretningssjæl haft frie tøjler. Her har blåt givet
hjemmet en rød tråd. Resultatet er et dristigt, men tydeligt eksperiment
med matte malinger som Nordsjö Ambiance Xtramatt i tågeblå og
rolige havblå nuancer og frem for alt træværksmaling i matchende farver.

Denim Drift | S0.10.50

Hvis du gerne vil forny dit hjem, kan du også forsøge dig med modige
detaljer som f.eks. at male lister og dørkarme i en anden farve end hvid.
Det skaber kontinuitet i stilen og giver din indretning et personligt præg
på en enkel måde.
Vær endnu modigere, og bland stilen på dine møbler og ting. Hvis du
køber et flot gammelt afskallet bord på loppemarked og nogle gamle
rammer og sætter det sammen, giver det resten af dit hjem karakter.
Den gamle trætte kommode i entréen og stolene, du havde tænkt dig
at forære væk, får nyt liv med farver, du aldrig tidligere har skænket en
tanke. Med træværksmalingen Nordsjö Ambiance Superfinish skaber
du en selvstændig stil i dit hjem. Vis modet til at udfordre din stil.

Boheme | D6.17.33
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Vægmaling: Luftkastel | FN.02.77

Vægmaling: Origami | GN.00.85

Foto: Andy Liffner

Vægmaling: Utopi | F0.03.66

Stilrent og monokromt
Findes opskriften mon på et smukt, enkelt og samtidig stilrent hjem?
I dette hjem giver valget af en monokrom farveskala den der sikre
fornemmelse af stil. De varierende nuancer af en farvetone, som går
igen i alle rum er bevidst og velvalgt for at skabe ro og en perfekt
baggrund til personlige indretningsdetaljer. De tidløse vægge giver
plads til grønne planter, flot stilleben, møbler i forskellige materialer,
kunst og tekstiler. Lækkert og smagfuldt, ikke?

Foto: Andy Liffner

Download appen Nordsjö Visualizer til din mobil, og test, hvilke farver
og nuancer der passer i dit hjem og til din indretning, uden at du behøver
at male om. Det kan dårligt blive mere sikkert at finde en ny stil.
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Taktil | G0.05.45

Utopi | F0.03.66

Luftkastel | FN.02.77

Origami | GN.00.85

Kreativ | ON.00.87
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Stilistisk | ON.00.69

Maximal | ON.00.18

Vægmaling: Misty Le Havre | H0.04.65
Foto: Slotte

Væg blålilla: Extravagant | V7.11.16
Væg rødlilla: Vovet | Z9.19.20

Extravagant | V7.11.16

Vovet | Z9.19.20

Mørkt og smukt
Man siger, at mørkt er det nye lyse. Gråt er det nye hvide. Flere og flere
vover at forlade den trygge, lyse farveverden og i stedet bevæge sig hen
imod en mørkere palet. I dette hjem bidrager mørke vægge til en sober
elegance. Her har puder og tekstiler endda fulgt samme farveskala.
Har du også haft lyse vægge alt for længe? Vær modig, og mal matte
midnatsblå eller mørkegrønne vægge med Nordsjö Perform+ Easy2Clean.
Så kan selv de mest fløjlsmatte vægge tørres af med en klud, hvis der
skulle være behov for det.
Skab efterfølgende et blikfang af grønne blade og grene. Planter og
andre elementer fra naturen skaber en flot kontrast mod de mørke
vægge og giver dit rum en varm atmosfære.

Døsig | D4.04.71

Timid | GN.01.88

Vægmaling: Vegetation | L2.18.16
Sengegavl: Døsig | D4.04.71

Misty Le Havre | H0.04.65

Dusky Calais | F8.05.55

Foto: Andy Liffner

Vegetation | L2.18.16

For en bæredygtig fremtid
Nordsjö er en del af Akzo Nobel og som en af verdens største malingproducenter kan vi
gøre meget for at skabe en holdbar fremtid. Vi kalder det Planet Possible. Det handler
om at skabe holdbare løsninger så vores produkter og løsninger ikke sløser med klodens
ressourcer. Det handler også om at vi skal have kompetente og engagerede medarbejdere
som løbende arbejder for at finde innovatine løsninger og genanvendelige materialer.
Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed på www.akzonobel.com

Akzo Nobel Deco A/S
Tlf. 32 69 80 00
E-mail. info@nordsjo.dk, Web. www.nordsjo.dk
Du kan downloade tekniske produktdatablade på
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Af trykketekniske grunde kan
der forekomme farveafvigelser.

Sæt kulør på dit
hjem uden at male

7 391306 188916

Visualizer

Du har vel ikke glemt vores app "Nordsjö Visualizer"?
Skift farve i stuen eller på din husfacade blot ved at pege på skærmen.
Når du har fundet den rette farve,
kan du se, hvilken maling der
matcher dit valg. Appen indeholder
også en instruktionsfilm og kontakt
oplysninger til den nærmeste butik.

