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Lyse farver er en vigtig del af den skandinaviske indretningsstil, men hvid er 
ikke bare hvid - og grå findes i mange afskygninger. Se blot alle de flotte 
nuancer i dette farvekort!

En hvid nuance kan have meget forskellig effekt i rummet,  
afhængig af om den er tonet med for eksempel rød, gul eller blå!

De grå farver i dette farvekort er alle neutrale, hvilket 
vil sige, at de kun består af sort og hvid. Det gør, at 
disse grå nuancer er nemme at arbejde med i 
indretningen, da de matcher alle farver. De er derfor 
velegnede til for eksempel vægge med billeder i 
kraftige farver eller som baggrund i et hjem med 
mange farver på puder, gardiner osv.

Nye toner...

Se også DYRUPs kulørte farvekort!

DYRUPs malinger kan tones i tusindvis af nuancer - dette er blot et udvalg.
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Farverne er vejledende. Se den rigtige farve hos din DYRUP forhandler.

Y25 Sky

G01 Sne

Y26 Vinter

G26 Frost

Y27 Perle

G27 Anemone

Y31 Vanille

Y28 Snefnug

Y32 Dun

Y29 Kalk

Y33 Strand

Y30 Østers

R19 Fløde

Y34 Bomuld

R27 Lilje

B07 Regn

R28 Marmor

B13 Perlemor

B02 Vintergæk

B01 Cumulus

B29 Brise

B27 Krystal

B30 Luft

B28 Sukker



FA R V E K i K K E R T

Farvekikkerten er en hjælp til bedre 
at kunne vurdere en farve i farvekortet 
ved at isolere den fra de omkring-
liggende farver og baggrunden.
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