DYP I ...
...nye farvetrends
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Colour Stylist, Dyrup

INDRET MED FARVER
Farver fremkalder følelser, men ikke nødvendigvis
de samme følelser hos alle mennesker.
Uagtet hvilke associationer vi hver især får
af forskelige farver, så er der nogle grundprincipper som alle kan have glæde af skele til,
når der indrettes med farver. Dyrup har udviklet
et farvesystem som beror på netop disse
grundprincipper.
Farvesystemet hjælper dig med at skabe
farveharmoni i din indretning - ligegyldigt hvilke
farver du ønsker at omgive dig med.
I al sin enkelhed er farvesystemet en vejledning
i procentvis vægtningen af brugen af forskellige
farver. Farvesystemet er udviklet efter 60-30-10
princippet. Læs mere om farvesystemet på side
12 og 13.
I denne trendfolder finder du forslag til indretning med Årets Farve 2020 samt indretninger
hvor vi har sammensat flere trendfarver fra 2020
paletten. Alle de viste indretninger er udført
efter 60-30-10 princippet.
Vi har naturligvis mange flere farver end
trendfarverne i denne brochure. Hos din Dyrup
forhandler finder du vores store Voice of Colour
vifte, som indeholder mere end 2000 farver.
Med en farvepalet i denne størrelse kan du med
sikkerhed finde farver og nuancer der fuldender
dine indretningsdrømme.
Annette Høj Vraa
Colour Stylist, Dyrup

2

Årets Farve 2020 er en iøjnefaldende kraftfuld
blå farve som hedder Chinese Porcelain. Den
blå farve kan både associere himmel og hav
samt ro og balance.
Blå er en af de toneangivne farver i 2020
og du kan sagtens mixe flere blå farver og
nuancer, når du indretter din bolig. For at
det ikke bliver for blåt, kan du supplere indretningen med puder, vaser og andet tilbehør
i varme rødlige eller gyldne nuancer.
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Chinese Porcelain
PPG1160-6

Sweet Sheba

Black Lily

Gingercake

Chinese Porcelain

PPG1194-4

PPG1048-7

PPG1069-7

PPG1160-6
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PIKANTE PASTELLER
OG STÆRKE FARVER
Pastelfarver får mere karakter, når de sættes
sammen stærke farver som fx en dyb rød eller
en klar blå, som er lidt mere livlige farver.

Calypso Berry
PPG1185-7

SAMSPIL MELLEM TO RUM
Når du maler forskellige farver i dit hjem, kan du opnå et spændende
samspil mellem rummene. Brug eventuelt en eller flere farver fra det
tilstødende rum til mindre ting, for at skabe sammenhæng. Her har vi
malet bogkassen i samme farve som væggen, i rummet ved siden af.

Sweet Sheba
PPG1194-4

DIY TIP
Bogkassen er ideel som sengebord
med plads til natlampe, bogen og
mobilen. Mal den fx i en kontrastfarve
til væggen.

Faverne er valgt ud fra
60-30-10 princippet.
Den lyserøde Sweet
Sheba fylder 60%.
Chinese Porcelain får
sin plads med 30% i
form af det blå sengetæppe, mens de sarte
gule puder og natbord
fylder 10%.
Sweet
Sheba

Chinese
Porcelain
LA Heart

Sweet Sheba
PPG1194-4

Pea Pod Charm

LA Heart

Calypso Berry

Chinese Porcelain

PPG1114-5

PPG1209-3

PPG1185-7

PPG1160-6
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Rose Stain
PPG1048-4

MIX AF PASTELLER
Rolige pasteller kan sammensættes i et flot
samspil og give rummet karakter og liv. Som
kontrast til de lyse pasteller, kan man også
opnå et lækkert udtryk ved at tilføje en mørk
farve, som fx en bordeaux.

DIY TIP
Mal to vægge, som støder op mod
hinanden i hver sin farve - eventuelt en
mørk og en lys. Dette vil tilføre kant til
rummets fremtoning og give rummet et
personligt look.

Rose Stain

Aquamarine Dream

PPG1048-4

PPG1135-4

Twist of Cotton
PPG1020-1

Aquamarine
Dream

Saguaro

Indret dig med flere
farver og få en flot
grafisk effekt med et
personligt harmonisk
farveudtryk efter
60-30-10 princippet.

Rose Stain

Aquamarine Dream
PPG1135-4

Robin´s Wing

Chinese Porcelain

Saguaro

Black Lily

PPG1004-6

PPG1160-6

PPG1143-5

PPG1048-7
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Wave of Mystery
PPG1148-7

MØRK ELEGANCE
Dybe juvelfarver tilføjer rummet elegance. Males væg og møbel i samme
farve understøttes det elegante udtryk.
Bryd evt. det mørke udtryk med en
gyldenbrun nuance, som passer
sammen med juvelfarverne.
Wave of Mystery
PPG1148-7

DIY TIP
Når du maler møbler i samme farve
som væggen, opnår du et helt særligt
look i rummet.

Talavera
PPG1018-5

SAMMENHÆNG I FARVER
Tilføj varme og hygge til lyse rum med gyldne
træmøbler og tilbehør som vaser og lysestager i
mørke varme nuancer, der passer til rummets
stil og tone. Find en farvepalet til rummet
som går igen i nips og billeder, så der skabes
sammenhæng i rummet.

Talavera

Gingercake

Vælg en farvepalet
efter 60-30-10 til
din indretning. På
den måde sikrer du
et harmonisk udtryk
i rummet.

Wave of
Mystery

Talavera

Gingercake

Cavalry

Black Leopard

PPG1018-5

PPG1069-7

PPG1041-7

PPG1011-7
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Aquamarine
Dream

Saguaro
Rose Stain

Aquamarine Dream
PPG1135-4
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10%

PERFEKT FARVEBALANCE
Når du skal indrette et rum, er det vigtigt der er
harmoni mellem rummets vægge, møbler og accesories. Hvis du vælger farver ud fra 60-30-10
princippet, så er du sikret en balance i rummets
udtryk og det kan måske samtidig inspirere dig til,
at være lidt mere modig med dine farvevalg.
Når nu anvender 60-30-10 princippet, skal du først
kigge på det samlede rum og alle dets forskellige
elementer. Derefter sætter du stemningen ved at
fylde 60% af rummet med den primære farve som
du ønsker. Fyld derefter 30% med en sekundær
farve, og giv de sidste 10% en accentfarve.

Morning Rush
PPG1135-2

30%

60%

Poetic License
PPG1135-1

Tyne Fog
PPG1135-3

s

60-30-10 princippet gælder ikke kun de malede
overflader, men også dine møbler og dit tilbehør
i rummene.

30%

s

Foretrækker du et mere dristigt valg, så kan du
kombinere farver på tværs fra forskellige sider i
farveviften. 60-30-10 virker i hele farveviften!

Dired Holly
PPG1135-6

10%

60%

Dette er primærfarven, som bruges på de
større vægge eller møbler

30%

Den sekundære farve bruges til mindre
vægge eller møbler

10%

Denne farve bruges til detaljer eller
accessoires i rummet

Days Of Old
PPG1135-5

60%

Ønsker du et meget rolig udtryk, så anbefaler vi
at du vælger tre farver fra den samme side i vores
store Voice of Colour farvevifte som du finder hos
din Dyrup farvehandler. Brug 60-30-10 fra toppen
og ned for et lyst udtryk eller fra bunden og op for
et mørkere udtryk.

Aquamarine Dream
PPG1135-4

Obligation
PPG1135-7

Se flere farver i den store Voice of Colour
farvevifte hos din farvehandler!
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Chinese Porcelain
PPG1160-6
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Trendfarver 2020

Twist of Cotton
PPG1020-1

Fresh Dough
PPG1055-1

LA Heart
PPG1209-3

Porridge Oat
PPG1014-1

Aquamarine Dream
PPG1135-4

Saguaro
PPG1143-5

Pea Pod Charm
PPG1114-5

Talavera
PPG1018-5

Robin´s Wing
PPG1004-6

Black Leopard
PPG1011-7

Chocolate Rain
PPG15-22

Gingercake
PPG1069-7

Black Lily
PPG1048-7

Rose Stain
PPG1048-4

Sweet Sheba
PPG1194-4

Cavalry
PPG1041-7

Wave of Mystery
PPG1148-7

Calypso Berry
PPG1185-7

Chinese Porcelain
PPG1160-6

Årets Farve 2020,
Chinese Porcelain,
matcher alle tre
farvetrends i brochuren!

Følg Dyrup på Facebook, Instagram og Pinterest og få inspiration til boligindretning med farver.

Farverne i brochuren er vejledende - Se farverne korrekt hos din Dyrup forhandler.
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Chinese Porcelain
PPG1160-6

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Danmark
Tlf.: +45 39 57 93 00
www.dyrup.dk

8 712699 580153
Varenr.: 666023

