
Vi hjälper dig från start till klart.
Hitta ditt närmaste varuhus, öppettider 

och vägbeskrivning på k-rauta.se

Nyhet!
Nu finns även 

digital projekt
planering

STYRKA
NCS 4708-G31Y

FÖRVÄNTAN
NCS S 3010-G30Y

AMBITION
NCS S 2005-G30Y 

HOPP
NCS 3030-Y90R

HARMONI
NCS 1820-Y97R

GLÄDJE
NCS 1028-Y06R

TRYGGHET
NCS 3303-Y31R

SINNESRO
NCS S 1002-Y

BALANS
NCS 1002-Y25R

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten.

Redskap för ett 
lyckat slutresultat

En bra roller med en 
lugg som passar den 
färg och stil du vill ha 
är ett av de viktigaste 
redskapen när du ska 
måla. Men det finns en 
hel del andra produkter 
som är ovärderliga för 
att få ett lyckat resultat.
Se alla redskap du 
behöver i checklistan.

 Täckpapper
 Maskeringstejp
 Färgtråg
 Roller
 Rollerbygel
 Vinkelpensel
 Förlängningsskaft

 Munskydd
 Målartvätt
 Grundfärg 
 Täckfärg
 Spackel
 Hink
 Skydssplast

Behöver du tips och 
råd eller annan hjälp 
kan du boka tid med 
en Projektplanerare. 
Boka tid i varuhuset 
eller på K-Rauta.se
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Vårens kulörer
2021



Är det dags att måla om? Vi har tagit fram kulörer 
som är helt rätt att sätta på både väggar och 
möbler i år. Efter en mörk, grå vinter längtar vi 
alla efter ljuset, färgerna och hoppet igen. Därför 
har vi tagit fram en härlig färgpalett som definitivt 
kommer sprida positiv energi i ditt hem. 

Vi mår bra av färg. Färg är glädje, och färger påverkar 
vårt välbefinnande mer än vad vi tror. Studier visar 
till exempel att ett färgrikt rum aktiverar hjärnan 
mycket mer än ett grått, enfärgat rum. Nu inte sagt 
att grått är fel. Grått är väldigt lugnande och är en 
fin bakgrund för alla färger. Vilken färg du slutligen 
väljer till ditt hem är upp till dig, men tänk på vilken 
stämning du vill skapa snarare än rådande trender. 
Vi har målat två rum, ett grönt och ett rosa.

Soffbord:
TRYGGHET

NCS 3303Y31R

Dörrar & lister:
STYRKA

NCS 4708G31Y

Stol & piedestal:
FÖRVÄNTAN

NCS S 3010G30Y

Skrivbord:
SINNESRO
NCS S 1002Y

Golv:
BALANS

NCS 1002Y25R

Vägg:
AMBITION

NCS S 2005G30Y

Vägg:
HARMONI

NCS 1820Y97R

Tavelramar, sängbord:
TRYGGHET

NCS 3303Y31R

Golv:
BALANS

NCS 1002Y25R

Ben byrå:
GLÄDJE

NCS 1028Y06R

Dörrar, lister, radiator, byrå:
HOPP

NCS 3030Y90R

Det gröna rummet symboliserar att naturen 
vaknar till liv och ger dig energi. Grönt minskar 
stress, ger sinnesro och har en positiv inverkan 
på ditt välbefinnande. Det har också bevisats att 
grönt ökar livsglädjen. 

Hitta mer inspiration och tips på vår hemsida om 
hur du enkelt förändrar hemmet med färg.

Det rosa rummet skapar trygghet och ger en 
lugnande effekt. Samtidigt som den får dig att 
känna dig optimistisk. 

Golvkruka:
FÖRVÄNTAN

NCS S 3010G30Y

Våren är en perfekt tid för förnyelse och ger dig 
energi till att förändra hemma. Om du inte vill måla 
om ett helt rum kan du måla en möbel, en dörr, 
golvet, den lilla hallen eller bara listerna. I våra rum 
är både väggar, golv, snickerier och möbler målade. 
För att hålla ihop rummet och inte skapa en orolig 
känsla har vi valt att måla med kulörer som går ton 
i ton. Mörkare nyanser på snickerier och ljusare på 
väggarna. Den varmgrå kulören skapar stadga, den 
ljusa vita en bas och den gula ger en pigg accent. 


