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FARVER I BOLIGEN
Hjemmet er der vi skal finde ro og tryghed. Farver
og indretningen i hjemmet kan hjælpe med at skabe
denne følelse.
Annette Høj Vraa
Colour Stylist, Dyrup

Alle mennesker har forskellig smag og stil, men ligegyldig
om man er til stærke farver eller de helt lyse rolige
pasteller, så er det muligt at skabe balance i farverne,
så de passer sammen og skaber balance i indretningen.
At finde den helt rette balance i farvesætningen i hjemmet
kan for nogen være en svær opgave og derfor anbefaler
vi, at man bruger ”60-30-10” princippet, som kan gøre
farvevalget til boligen meget nemmere. Du kan læse
meget mere om princippet på side 11 og 12 i denne
brochure og på dyrup.dk
Hos Dyrup har vi sammensat tre forskellige paletter som
der er fokus på i denne brochure. Alle de viste farver er
en del af boligmoden netop nu, men de er udvalgt og sat
sammen så forskelligt, at der er noget for enhver smag.
Udvalget af farver i denne brochure er blot et lille udvalg
af Dyrups farver. Hos vores forhandlere kan du finde mange
flere af Dyrups flotte farver, og på vores webside dyrup.dk
har du muligheden for, ud over at få et overblik over alle
farverne, at lege med farvene og farvelægge dit eget hjem,
inden du tager den endelige beslutning om farvevalget
til din bolig!
Annette Høj Vraa
Colour Stylist, Dyrup
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Misty Aqua
PPG1147-3

Transcend
PPG1079-4

Pizza Pie
PPG1058-6

Enchanting Eggplant
PPG13-07
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Tip! De støvede nuancer passer ind i genbrugs og
upcycle trenden, når du for eksempel skal male et
loppemøbel eller andre genstande.

Trendfarverne 2021 indeholder mange
af de let støvede afdæmpede farver.
Boligtendenserne handler om ro, balance,
genbrug og bæredygtighed, hvilket de
støvede brune, grønne og rødlige farver
er en vigtig del af.
Vi ser samtidig en tendens til flere
klare lidt stærkere farver, som begynder
at vinde indpas i boligen - både som
accessories, men også på større overflader
som fx malede vægge og møbler.
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Winter Peach
PPG1060-1

Transcend

Mercurial

Winter Peach

Pizza Pie

Salal Leaves

PPG1079-4

PPG1006-4

PPG1060-1

PPG1058-6

PPG1137-6
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DIY TIP
Brug flere forskellige farver på
børneværelset og skab et
bjerglandskab, ved at male
store flotte trekanter på væggen.

Transcend

Vanilla Haze

Gothenburg

Light Cherry Parade

Salal Leaves

PPG1079-4

PPG1015-2

PPG1155-6

PPG1062-5

PPG1137-6

Misty Aqua
PPG1147-3
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Vanilla Haze
PPG1015-2

Salal Leaves
PPG1137-6

Winter Peach
PPG1060-1

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

Holly Glen
PPG1144-4

Enchanting
Eggplant
PPG13-07

Dairy Run
PPG15-27

ROLIG RETRO
En støvet blågrøn farve fremhæver
gløden i træmøbler og giver et
afdæmpet retrolook i soveværeslet.
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Transcend

Pizza Pie

Welcome Home

Wild Hyacinth

Boulder Lichen

PPG1079-4

PPG1058-6

PPG1092-5

PPG1171-7

PPG1127-4

GYLDNE NUANCER
Holly Glen
Welcome
PPG1144-4

Home

PPG1092-5

Vægfarven understreger den varme
glød i bordets overflade, ved at have
næsten samme gyldne nuance.

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

DIY TIP
Mal gulv og paneler hvide for at
sætte ekstra fokus på de kulørte
vægge og møbler.

DIY TIP
Brug en lille vægreol på køkkenvæggen til de ting du bruger ofte. Reolen
kan males i en farve, der passer til
både væg og service.

Boulder
Lichen
PPG1127-4

VÆGFARVE DER
FREMHÆVER
Den smukke røde sofa bliver fremhævet ved at vælge en neutral
beige, som samtidig har så meget
glød, at den skaber varme i rummet.

Transcend
PPG1079-4

Sky Palace

Raspberry
Cocktail

PPG1246-4

PPG17-11

Diving Trip
PPG1236-7

LOPPEFUND
MED FARVER
Få dine yndlingsfarver ind i
boligen ved at finde loppefund og male dem i lige den
farve du har lyst til. På den
måde opnår du en smuk og
personlig indretning.

Transcend

Sky Palace

PPG1079-4

PPG1246-4

Raspberry
Cocktail
PPG17-11
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Whitby Jet

Diving Trip

PPG1001-7

PPG1236-7

Diving Trip
PPG1236-7

Whitby Jet
PPG1001-7

Raspberry
Cocktail
PPG17-11

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

STÆRKE FARVER
Flere stærke farver sammen i
indretningen skaber en smuk
energi og dynamik i rummet.

Transcend
PPG1079-4

Misty Aqua
PPG1147-3

Light Cherry
Parade
PPG1062-5

11

PERFEKT FARVEBALANCE

60%

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

30%

Light Cherry Parade
Den sekundære farve bruges til
mindre vægge eller møbler

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.

10%

Mitsty Aqua
Denne farve bruges til detaljer
eller accessories i rummet

Når nu anvender ”60-30-10” princippet,
skal du først kigge på det samlede rum og
alle dets forskellige elementer. Derefter

10%

Seaside Bridge
PPG1079-2

30%

60%

Vanilla Cloud
PPG1079-1

Cocoa Cream
PPG1079-3

s

Transcend
PPG1079-4

60%

s
30%

Cocoloco
PPG1079-5

10%

Caravel Brown
PPG1079-6

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.
”60-30-10” princippet gælder ikke kun de
malede overflader, men også dine møbler
og dit tilbehør i rummene.
Ønsker du et meget rolig udtryk, så anbefaler vi at du vælger tre farver fra den

Chocolate Toffee
PPG1079-7

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

Hos din Dyrup forhandler kan du både se og
købe vores store Voice of Colour farvevifte,
som har mere end 2.000 farver.
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Trendfarver 2021
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Burmilla

Dairy Run

Transcend

Welcome Home

PPG1011-1

PPG15-27

PPG1079-4

PPG1092-5

Vanilla Haze

Mercurial

Light Cherry Parade

Raspberry Cocktail

PPG1015-2

PPG1006-4

PPG1062-5

PPG17-11

Winter Peach

Antique Suede

Pizza Pie

Enchanting Eggplant

PPG1060-1

PPG1015-5

PPG1058-6

PPG13-07

Farver d
folderen er er gengivet
h
og på v
ores hje er i
mmesid
er vejle
e
dende.
Se farve
rne
din DYR i vores farvev
ifte hos
UP
en farve forhandler ell
er køb
test, in
den du
beslutte
dig end
r
eligt.

Misty Aqua

Boulder Lichen

Sky Palace

Gothenburg

PPG1147-3

PPG1127-4

PPG1246-4

PPG1155-6

Holly Glen

Salal Leaves

Blue Odyssey

Diving Trip

PPG1144-4

PPG1137-6

PPG1166-6

PPG1236-7

Tip!

Som alternativ til en grå neutral, kan du bruge lyse
brune neutrale farver. De matcher elegant med
trendfarverne i 2021.

Wild Hyacinth

Whitby Jet

PPG1171-7

PPG1001-7

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

