
Byd naturen indenfor

Beck og Jørgensen fremstiller et bredt udvalg af ma-
ling, som kan tones i alverdens farver.
For at gøre det let for dig, har vi i dette farvekort valgt 
en mængde farver, som er i harmoni med tiden og na-
turen. Giv dig god tid, når du skal vælge farver, og vær 
opmærksom på følgende:

●	 Farver	 skaber	 stemninger.	 Se	 eksempler	 i	 farve- 
kortet.

●	 Hvide	og	 lyse	 farver	synes	at	udvide	 rummet	om-
kring os, mens mørke farver trækker det sammen. 
Et langt rum kan samles ved at male en endevæg i 
en mørkere farve.

●	 Fra	syd	og	vest	kommer	det	varme	gyldne	lys,	som	
klæder okker og de rødlige farver, mens det køli-
gere	lys	fra	nord	og	øst	giver	ekstra	liv	til	farver,	der	
indeholder blåt eller grønt.

Valg af glans
I	 farvekortet	 ser	 du	 forskellige	 glanstyper.	 Jo	 højere	
glanstallet	er,	 jo	mere	skinnende	og	 rengøringsvenlig	
er	overfladen.

Typisk	anvendelse	af	glans:

Glans 2: Loft
Glans 5: Vægge
Glans 10: Køkken
Glans 25: Bad
Glans 30-90: Paneler

Blomsten
Beck & Jørgensen fører en række malinger, der er til-
delt	det	europæiske	miljømærke	”Blomsten”.

Blomsten er din garanti for:

●	 at	produktet	er	blandt	de	mindst	miljøbelastende	
inden for sin kategori. 

●	 at	der	er	taget	hensyn	til	din	sundhed.
●	 at	kvaliteten	er	god.

Når	du	køber	varer	med	miljømærker,	er	du	med	til	at	
beskytte	miljøet	og	naturen.	Med	dette	farvekort	har	du	
alle	muligheder	for	at	byde	naturen	indenfor	og	sætte	
kulør på alt lige fra vægge, lofter og paneler til møbler 
og dekorationer – hvad enten du er til det stilfulde og 
elegante, det rolige og diskrete eller det dristige og ef-
fektfulde.

Held	og	lykke	med	malearbejdet!

Beck & Jørgensen A/S

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
2860	Søborg

Tlf.: 39 53 03 11
Fax:  39 53 03 40
E-mail:	 info@bj.dk
Web:	 www.bj.dk
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Byd naturen indenfor
Interiørfarver
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Mindre farveafvigelser kan forekomme, afhængig af produktvalg og glans. Farverne må derfor betragtes som vejledende.

Hvide	pasteller	symboliserer 
fred og åbenhed.

De selvsikre grønne ansporer til 
håb og harmoni.

De	trygge	jordfarver	vidner	om	seriøsitet.
Blå	symboliserer	ro,	intelligens	og	tillid.

L122 V135       Glans 25V135       Glans 10V135         Glans 5

Y167       Glans 25Y167       Glans 10Y167         Glans 5

De	sofistikerede	hvide	lyser	af	klarhed.
Lyserød	er	nostalgisk	og	violet	styrker	intuitionen.

Rosa er feminin og de glamourøse mørke farver giver substans.
De eksklusive stærke røde lokker med spænding og glæde.

Glans 5: Glans 50: Glans 80: Glans 5: Glans 50: Glans 80:


