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VÄRLDENS FÄRGER
THE COLOURS OF OUR WORLD

Mycket tålig
Högt färgdjup
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Dyrbara pigment
Enkelt att bearbeta
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Hard wearing
Intense depth of colour
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Precious pigments
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FÄRGERNA I VÅR VÄRLD  
FÖR DITT HEM
COLOURS OF OUR WORLD 
FOR YOUR HOME 
Ett fotografi fångar ett visst ögonblick för att vi aldrig ska glömma det, ett minne som varar för alltid. 

Från 30 platser i världen har vi fångat bilder. De föreställer landskap, hav, anrika slott, växter och 

blommor i så fantastiska färger att vi har fångat dem, både på bild och i produktserien ”StyleColor 

Selection”. På så sätt kan vi dela dem med dig, och ditt hem. Färgerna låter oss ta del av fjärran 

platser och ger oss möjlighet att skapa precis rätt känsla hemma i vår vardag. Livsglädje, lugn och ro, 

avslappning, trygghet eller passion. Var och en av de utvalda 30 färgerna döljer en egen historia och en 

stor effekt.

A photograph captures a moment that we never want to forget, a memory that lasts for ever. From 30 

places across the globe we are giving you a little snapshot into landscapes, oceans, ancient palaces, 

trees or flowers in unique colours. Unique colours that we have captured for you in our new “Style Color 

Selection”. Colours plunge us into distant worlds. And they sprinkle our everyday lives with precisely 

the emotions we wish to experience. Joie de vivre, serenity, relaxation, security, passion. Each of the 

individually selected 30 colours has its own story and wider impact.  
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MYCKET TÅLIG

HARD WEARINGFÖRSTKLASSIG KVALITET  
FÖR UNIKA FÄRGER
PREMIUM QUALITY FOR  
UNIQUE COLOURS
30 utvalda nyanser. Innan vi började frågade vi oss själva: Vad är det som är viktigt? Vi grundade oss på tre nyckelelement: 

att varje enskild nyans ska bära historien om det vackra från där den började, hur varje nyans påverkar personer och sist men 

inte minst, kvalitet. StyleColor Selection är inte bara ett exklusivt urval av unika väggfärger, utan en förstklassig produkt 

med utsökta ingredienser, som de utvalda pigmenten som skapar lyster åt färgerna. Resultatet är en lyxig matt, strykfärdig 

dispersionsfärg som garanterar ett fantastiskt djup på väggen. Egenskaper som spädbar med vatten, andningsaktiv, perfekt 

täckning, ett extra djup, lyxig matt färgeffekt är utmärkande för varje enskild färg i vår värld. Så att din värld därhemma i en 

handvändning blir det vackraste hemmet.

30 specially selected shades. Before we started we asked ourselves: what is truly important? We settled on three key 

elements: that each individual shade should carry the history and the beauty of its place of origin; how each shade affects a 

person; and last but not least, quality. Our StyleColor Selection is not only an exclusive range of unique wall colours, it’s also 

a premium product with select ingredients, like the exquisite pigments that ensure the brilliance of our paints. The result is a 

luxurious matt, ready-to-use coloured emulsion paint that guarantees a sublime, deep colour on your wall. Properties such as 

water-dilutable, breathable, perfect coverage and a particularly deep, luxurious matt colour effect characterise every single 

colour in our world. Making your private domain the most beautiful home in an instant.
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SÄKER KOMBINATION
EASILY COMBINED
På varje locketikett hittar du tips från våra stilexperter om 

vilka färger det går bra att kombinera på ett harmoniskt sätt 

med den färgton du har valt.

On each lid you’ll find a label with tips from our style experts on 

which colours can be harmoniously combined with your chosen 

shade.

KOMBINATION 
COMBINATION

KOMBINATION 
COMBINATION

VÅRT TIPS!

OUR TIP!

FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL
PRESERVATIVE-FREE

ETT SUNT HEM: 
VÄGGFÄRGER FRIA FRÅN 
KONSERVERINGSMEDEL
HEALTHY LIVING: 
PRESERVATIVE-FREE WALL 
PAINTS
Hälsa och välbefinnande har hög prioritet i våra liv idag - särskilt i våra fyra 

egna väggar. För att du ska kunna andas djupt i ditt hem är de strykfärdig 

färgade StyleColor Selection väggfärgerna nu fria från konserveringsmedel. 

Färgerna är särskilt allergivänliga och intressanta för alla som värdesätter 

hälsosam inomhusluft.

Nowadays, health and well-being have a high priority in our lives - especially 

within our own four walls. So that you can breathe easy in your home, the 

ready-to-coat tinted StyleColor Selection wall paints are now also free of 

preservatives. The paints are particularly allergy-friendly and of interest to all 

those who value healthy indoor air.



TAJ MAHAL
TAJ MAHAL

INDISK JASMIN  
INDIAN JASMINE

ALHAMBRAPÄRLOR
PEARL OF ALHAMBRA

CITY OF LONDON  
CITY OF LONDON

SANDDYNERNAS LEK
GAME OF DUNES

SAVANNENS LJUS
SAVANNA LIGHT

MARKENS SAMMETSTÄCKE 
VELVET EARTH

TIDEVARVENS GÅNG  
TIDAL RHYTHM

VULKANISK MARK
VOLCANIC HERITAGE

TEMPLEN I PAGAN
TEMPLES OF BAGAN

VÄRLDENS TAK 
ROOF OF THE WORLD

SVARTA VIKEN
BLACK COVE

FÄRGÖVERSIKT
COLOUR OVERVIEW

SAVANNAHS MELODI
SAVANNAH´S MELODY

SEYCHELLERNAS VIDDER 
SEYCHELLE DREAMS

ARKTISKRISTALL 
ARCTIC CRYSTAL

FLORIDA KEYS 
FLORIDA KEYS

ASIENS SOLDRÄNKTA FÄLT 
ASIAN FIELDSI

FREDSGUDINNAN 
GODDESS OF VICTORY

FÖRTÄCKT SKÖNHET 
SECRET BEAUTY

ENSLIG BERGSSJÖ 
SECLUDED MOUNTAIN LAKE

JAPANSK KÖRSBÄRSBLOM 
JAPANESE CHERRY BLOSSOM

BLOMMOR FRÅN PROVENCE 
FLOWER OF PROVENCE

BAMBUNS KRAFT
BAMBOO POWER

MAGISKT POLARLJUS 
MAGICAL AURORA

NORGES FJORDAR 
NORWEGIAN FJORDS

VÄRLDENS UPPTÄCKARE 
DISCOVERERS OF THE WORLD

VERSCHIJNING VAN FEEËN  
SPIRITUL ZÂNELOR 

BRETAGNES MAGI   
THE MAGIC OF BRITTANY

DJUNGELNS STILLHET  
SILENCE OF THE JUNGLE 

BERGEN VAKNAR   
AWAKENING OF THE MOUNTAINS 
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FÄRGTON 38 I COLOUR  38

VERSCHIJNING VAN FEEËN  
SPIRITUL ZÂNELOR 

INSPIRATION I INSPIRATION 
Konformiga stenklippor präglar Göremedalen i Kappadokien och 
förvandlar den till en väldigt speciell plats.  Charmiga naturens under 
av tuffsten och basalt som tack vare sin varma beigeton och sitt 
sagolika utseende kallas ”fekaminer”. Här sätter naturens krafter sina 
spår med skenbart magisk lätthet.  

Cone-shaped rock formations crisscross the Göreme valley in 
Cappadocia, transforming it into an incredibly special place.  
Charming natural features of tuff and basalt, which owe their 
beautiful name „fairy chimney“ to their warm beige tone and fairy-
tale appearance. Here the power of nature leaves its mark with 
seemingly magical lightness.  

DISKRET  I  NATURLIG  I  VARM  I  TIDLÖS SOFT  I  NATURAL  I  WARM  I  TIMELESS

38

TURKEY

HARMONIER
Till kraftiga färgtoner som blått och rött bildar denna färgton en vacker kuliss 
och betonar med ädel återhållsamhet deras effekt. Grova textiler, svala ytor 
och mörka träslag smickras med dess varma utstrålning och kommer till sin 
rätt.

HARMONIES
It‘s a color that provides a stylish backdrop to strong colors such as blue and 
red, underlining their effect with sophisticated restraint. It lends a warm 
aura to rough-textured fabrics, cool surfaces and dark-colored woods, gently 
merging them into a comfortable, homely setting.

FÄRGTON 37 I COLOUR  37

VÄRLDENS UPPTÄCKARE 
DISCOVERERS OF THE WORLD

INSPIRATION I INSPIRATION 
Upptäcktsmonumentet vid hamninloppet till Lissabon berättar en 
historia om uppbrott, mod och äventyr. Till sin form påminner det 
om en karavell, de tidiga portugisiska upptäckarnas skepp. Längtan 
efter en fjärran värld fångas upp av en tidlös ljusbeige färg som lugnt 
blickar mot framtiden och berättar sina egna historier om att komma 
fram och stanna kvar.

The Monument to the Discoveries at the entrance to the port of 
Lisbon tells a story of departure, daring and adventure. In its form it 
recalls the bow of a caravel, the ship used by the early Portuguese 
discoverers. The longing for distant worlds is captured in a timeless 
light beige. With calm serenity it faces the future and tells its own 
story of arriving and staying.

LUGN  I  CHARMIG  I  ELEGANT  I  ÅTERHÅLLSAM CALM  I  GRACEFUL  I  ELEGANT  I  RESTRAINED

37

PORTUGAL

HARMONIER
Råa ytor och kraftfulla bruna och gröna toner drar nytta av dess lugn för att elegant 
visa upp sin naturliga skönhet. Mörka träslag njuter av dess ömma charm och 
reagerar med tyst återhållsamhet på de glänsande materialens extravagans.

HARMONIES
Rough surfaces and strong brown and green tones use its calm nature to elegantly 
show off their natural beauty. Dark-colored woods enjoy its gentle grace and react 
with quiet restraint to the extravagance of shiny materials.



FÄRGTON 35 I COLOUR  35

TIDEVARVENS GÅNG  
TIDAL RHYTHM

INSPIRATION I INSPIRATION 
Ebb och flod bestämmer hur länge spåren i den våta sanden ska 
berätta sin historia. Havet kommer och går, men det som alltid finns 
kvar är en till synes orörd yta i en varm gråbrun ton. En färgton som 
utstrålar lugn och förtroende. Den vackraste grunden för nya spår av 
livet.

The tides dictate how long the traces left in the wet sand have to 
tell their story. The sea comes and goes but a seemingly untouched 
area in a warm grey-brown remains constant. A shade that exudes 
confidence and calm. The perfect base for new traces of life.

CHARMIG  I  NEUTRALISERANDE  I  VARM  I  FÖRSIKTIG CHARMING  I  NEUTRAL  I  WARM  I  LEVEL-HEADED

HARMONIER
Taktila ytor understryker den spröda sensualiteten i denna grå ton. Kraftfulla 
färger som blått och gult får den att stråla, medan pastellfärger får dess hela 
poesi att leva .

HARMONIES
Tactile surfaces emphasise the delicate sensuality of this grey tone. Strong 
colours such as blue and yellow make it shine while pastel tones can indulge 
their full poetry.

FÄRGTON 31 I COLOUR  31

CITY OF LONDON  
CITY OF LONDON

INSPIRATION I INSPIRATION 
Staden vid Themsen har mycket temperament, en lång historia och 
traditioner som fram till idag format stadsbilden. Den tilltalande 
återhållsamheten i den svala, grå dimman, som mjukt omsluter 
Londons silhuett till dess att det åter är liv och rörelse i storstaden, 
döljer sig i denna färgton. 

This city on the Thames has a great spirit, a long history and 
traditions that still define the cityscape. The compelling reserve of the 
cool, grey mist that gently shrouds the silhouette of London until the 
capital is awoken by its bustling vitality, is embodied by this shade.

SVAL  I  SJÄLVMEDVETEN  I  MODERN  I  KONKRET COOL  I  CONFIDENT  I  MODERN  I  CLEAR-CUT

HARMONIER
En modern tidsanda som gillar ton-i-ton-färger och ger en mild elegans åt grova 
ytor. Kombinerat med starka färger skapas vackra, fräcka effekter.

HARMONIES
A contemporary Zeitgeist that works well in a palette of different tones and 
gives rough surfaces a smooth sophistication. Combined with strong colours it 
delivers attractive, bold effects.

GREAT
BRITAIN

GERMANY



FÄRGTON 24 I COLOUR  24

VULKANISK MARK
VOLCANIC HERITAGE

INSPIRATION I INSPIRATION 
Vid horisonten reser sig den jättestora lavaklippan Vesturhorn, 
medan ”svarta sanddyner” väntar på det vita skummet från havet 
och avrundar den pittoreska bilden av denna kustregion på Island. 
Stumma och kraftfulla berättar naturens underverk om de stora 
vulkanernas förflutna. Till deras arv hör en brunaktig taupe-nyans som 
utstrålar lugn och trygghet.  

The huge lava rock of Vesturhorn towers in the horizon while black 
sand dunes await the white sea spray to complete the picturesque 
view of this coastal region in Iceland. Tremendous and silent, the 
natural wonders tell of past mighty volcanoes. Its legacy includes a 
brownish taupe that exudes calm and security.

MJUK  I  KONTRASTRIK  I FÖRENANDE  I LUGN SMOOTH  I  HIGH CONTRAST  I UNIFYING  I SERENE

HARMONIER
Denna färgton är en stilfull harmoniskapare mellan modern arkitektur och en 
önskan om komfort. Elegant skapar den en koppling mellan ljust och mörkt och 
smeker målade ytor.

HARMONIES
This shade is a stylish champion of harmony between modern architecture 
and the desire for comfort. Sophisticated, it brings together light and dark 
and flatters coated surfaces.

FÄRGTON 23 I COLOUR  23

MARKENS SAMMETSTÄCKE 
VELVET EARTH

INSPIRATION I INSPIRATION 
I sydvästra USA har vind och vatten skapat ett konstverk av sandsten, 
som ändrar sin färg beroende på hur mycket ljus som tränger in i 
bergssprickorna. I Antelope Canyon visar naturen hela sin kraft och 
jordens färger visar sin fulländade skönhet. Härifrån kommer en brun 
ton, sammetslen och full av ljus, som smeker själen och formar modern 
trevnad.

Wind and water have created a sandstone masterpiece in the US 
southwest. A masterpiece that changes colour depending on how much 
light breaks through the crevices in the rock. In the Antelope Canyon, 
nature displays its full force and the perfect beauty of the colours of the 
Earth. From here comes a velvety brown full of light that soothes the soul 
and fashions contemporary comfort.

MJUKT  I  MODERNT  I  BEHAGLIGT  I  LUGNT SMOOTH  I  MODERN  I  COMFORT  I  SERENE

HARMONIER
Kalkade trägolv passar utmärkt tillsammans med den bruna nyansen och 
framhäver dess sammetslena utstrålning. Grova ytor och starka lila toner spelar 
glatt ut sin kontrastverkan.

HARMONIES
Whitewashed floorboards make an ideal partner for this brown and emphasise 
its velvety appeal. Rough surfaces and vivid purples playfully demonstrate a 
contrasting effect.

USA ICELAND



FÄRGTON 36 I COLOUR  36

SVARTA VIKEN
BLACK COVE

INSPIRATION I INSPIRATION 
Vulkanernas aktiva tid har skapat mörka grottor och kuster på Island. 
Svarta stränder som utstrålar en speciell magi och vågar sig långt ut 
i en djup grå ton. Bergets glödande sken har sedan länge kylts av och 
har gett upphov till denna sammetslena, djupa färgton. En nyans som 
tillfogar ett drömlikt ögonblick till verkligheten. 

Iceland’s active volcanoes have given birth to dark grottos and 
coastlines. Black beaches that radiate a special kind of magic venture 
further afield into deep grey. The embers of the rocks may have long 
since cooled yet they are still able to produce this deep velvety deep 
shade; a shade that adds a dreamlike quality to reality.

FÖRNÄM  I  MODERN  I   NEUTRAL  I  UTTRYCKSFULL DISTINGUISHED  I  MODERN  I   FUNCTIONAL  I  EXPRESSIVE

HARMONIER
Svart och vitt leker effektfullt med denna djupa färg och ljusa träslag skapar en 
elegant kontrast. Limegrönt och ljusblått skapar en mjuk lätthet i boendemiljön 
och släta ytor låter sig smekas elegant.

HARMONIES
Black and white are striking with this deep colour, and pale woods make an 
elegant contrast. Lime green and light blue bring a gentle lightness to the 
surroundings and sleek surfaces offer a chic complement.

FÄRGTON 33 I COLOUR  33

VÄRLDENS TAK 
ROOF OF THE WORLD

INSPIRATION I INSPIRATION 
Himalayas topplatå är fortfarande en av de mest spännande 
destinationerna och bergsturerna i vår tid. ”Världens tak“ är ett av 
de mäktigaste naturfenomenen som skapar imponerande grå nyanser 
från naturen. Under klara, ljusa dagar uppträder klipporna i en varm, 
stark grå färg, som skapar en vacker dragningskraft åt klipporna.

This summit in the Himalayas is still one of the most thrilling 
destinations and mountain trips of all time. The “roof of the world” 
is one of the most tremendous natural phenomena, with nature 
supplying spectacular grey hues. On clear, bright days the rock faces 
appear to be a warm, gutsy grey that gives the mountains a magnetic 
appeal.

KRAFTFULL  I  SÄKER  I  FÖRNÄM  I  TIDLÖS POWERFUL  I  SECURE  I  CLASSY  I  TIMELESS

HARMONIER
Rätlinjiga former och släta material får gärna skapa ordning, medan denna 
färgton självmedvetet står för hemtrevlighet. En mörk konjakston och robusta 
trägolv skapar en skön kontrast.

HARMONIES
Linear shapes and sleek materials may create order while this shade 
confidently adds comfort. A dark cognac tone and solid wood floors provide an 
attractive contrast.

NEPAL



FÄRGTON 30 I COLOUR  30

TEMPLEN I PAGAN
TEMPLES OF BAGAN

INSPIRATION I INSPIRATION 
Tempel och pagoder i djupa, sammetslena röda nyanser så långt ögat 
kan se. Pagan är en historiskt kunglig stad, som med rätta kallas 
Templets dal och bäst kan beundras från luften i all dess härlighet. 
Ljuset från den nedgående solen skapar denna mörka, varma röda 
färg.

Temples and pagodas in a deep, velvety red as far as the eye can 
see. Bagan is an ancient royal city that is rightly named the valley of 
temples and its full splendour is best admired from the air. The light 
of the setting sun produces this dark, warm red.

VARM  I  BEHAGLIG  I  INTENSIV  I  ÄDEL WARM  I  COMFORTING  I  INTENSE  I  REFINED

HARMONIER
Ljusa beigetoner och textila ytor framhäver det sammetslena djupet och 
värmen hos denna röda färgton. Blanka material och naturligheten hos trä 
betonar dess sensuella karaktär.

HARMONIES
Light beige tones and textile surfaces emphasise the velvety depth and 
warmth of this red tone. Glossy materials and the naturalness of wood 
highlight its sensual character.

FÄRGTON 17 I COLOUR  17

BLOMMOR FRÅN PROVENCE 
FLOWER OF PROVENCE

INSPIRATION I INSPIRATION 
På sommaren täcker en matta av lila blommor dalarna i södra 
Frankrike och den violetta vyn över Provence förtrollar landskapet 
ända till horisonten. De jättestora lavendelfälten bedårar inte bara 
genom sin doft, utan också genom sin vackra färg. Denna lila nyans 
utlovar lyx för sinnena och visar sin extravaganta effekt med mycket 
charm och ädel grace.

In summer, a carpet of lilac flowers sprawls across the valleys of 
southern France and the violet vista of Provence captivates the 
landscape as far as the eye can see. The vast fields of lavender 
beguile not only with their scent but also their pretty colour. This 
lilac shade promises luxury for the senses and demonstrates its 
extravagant effect with a great deal of charm and refined grace.

VARM  I  CHARMFULL  I  MJUK  I  SENSUELL WARM  I  GRACEFUL  I  SMOOTH  I  SENSUAL

HARMONIER
Den smickrande, mjuka undertonen hjälper ljusa träslag och lugna beigetoner 
att skapa ett stilfullt utseende. Mörka träslag och grova material framhäver dess 
sensuella charm.

HARMONIES
The flattering, soft undertone of this colour gives light woods and soothing beige 
tones a stylish appearance. Dark woods and coarse materials bring its sensuous 
charm to the fore.

FRANCE

MYANMAR
(BURMA)



FÄRGTON 14 I COLOUR  14

JAPANSK KÖRSBÄRSBLOM 
JAPANESE CHERRY BLOSSOM

INSPIRATION I INSPIRATION 
Glädjen över naturens uppvaknande, där körsbärsblomningen 
är det vackraste beviset, firas i Japan med Hanamifestivalen. 
Körsbärsblomningen ringer inte bara in våren, utan säger också 
farväl till de kalla vintermånaderna och skapar nytt liv med de allra 
vackraste rosa toner.   

The joy of nature awakening, epitomised most stylishly by the 
blossom of the cherry tree, is celebrated in Japan with the Hanami 
festival. The cherry blossom season not only heralds the start of 
spring, it also bids farewell to the cold winter months and brings 
forth new life in the loveliest pink hues.

CHARMIG  I  LUGN  I  RÖKIG  I   SENSIBEL GRACEFUL  I CALM  I  DUSKY  I  SUBTLE

HARMONIER
Som en känslig tidsanda skapar denna blomnyans hela tiden nya scenerier. 
Bredvid vitt, verkar den fräsch och uppfriskande, vid sidan av grått och brunt 
verkar den elegant och charmfull och tillsammans med mörka trägolv tillfogar 
den en fläkt av lätthet.

HARMONIES
As a sensitive Zeitgeist, this blossom shade repeatedly sets the scene. 
Against white it appears fresh and invigorating, next to grey and brown 
elegant and graceful, and to dark wooden floors it adds a touch of lightness.

FÄRGTON 13 I COLOUR  13

FLORIDA KEYS 
FLORIDA KEYS

INSPIRATION I INSPIRATION 
200 korallöar längs vägen från Miami till Key West. Ibland finner en 
flamingo sin väg till en av de små lagunerna och stannar för en kort 
mellanlandning. Med graciös skönhet bär den sin fjäderdräkt i en 
spröd rosa nyans, som tillför en glad livlighet till dess charm. 

200 coral islands line the route from Miami to Key West. On occasion, 
a flamingo finds its way into one of the small lagoons and takes a 
short break. With svelte beauty it wears its delicate pink plumage, 
adding a cheerful vibrancy to its grace. 

SPRÖD  I  PUDERAKTIG  I BALANSERANDE  I  SENSUELL DELICATE  I  POWDERY  I HARMONIOUS  I  SENSUAL

HARMONIER
 Ljusa träslag och milda färger vid sidan av denna rosa ton ger upphov till 
en sensuell, modern boendemiljö. Och ljusa nyanser av grått utvecklar en 
särskilt fin elegans.

HARMONIES
Light woods and muted colours next to this pink produce a sensuous, 
contemporary living environment. And pale grey tones display an 
especially refined elegance.

USA JAPAN



FÄRGTON 34 I COLOUR  34

SANDDYNERNAS LEK
GAME OF DUNES

INSPIRATION I INSPIRATION 
Vind och vatten har format ett magiskt landskap av fina sanddyner 
på Brasiliens kust. Ett vitgrått område där himmel och strand möts, 
kantar havet och leder långt in i landet. Denna spröda, välgörande 
färgton är en ädel vägvisare.

A magical landscape of fine dune sand has been crafted by wind and 
water on the coast of Brazil. A white-grey area right up to where the 
sand meets the sky borders the ocean and carries on far inland. This 
subtle, soothing tone provides classy direction.

ÄDEL  I  SAMMANBINDANDE  I  FRÄSCH  I  DISKRET ELEGANT  I  UNIFYING  I  FRESH  I  DISCREET

HARMONIER
Denna ädla, mjuka färgton, vid sidan av vita och ljusa träslag, gör att rummen 
verkar lugna och rena och fokuserar skickligt på speciella detaljer. En charmör 
som på ett elegant sätt smeker grova texturer.

HARMONIES
This refined, soft shade has a calming and puristic effect in spaces when 
set against white and light woods. It skilfully places special features centre 
stage. A charmer that gracefully flatters coarse textures.

FÄRGTON 39 I COLOUR  39

BRETAGNES MAGI   
THE MAGIC OF BRITTANY

INSPIRATION I INSPIRATION 
Ett litet kustlandskap i Bretagne visar med sitt unika färgspektrum 
upp en alldeles särskild magi. Redan för över 300 miljoner år sedan 
uppstod granitklipporna i ”Cote de Granit Rose”.  Än i dag skapar de 
rosaskimrande klippformationerna i ljuset från solen en drömliknande 
kuliss för de blå tonerna från havet och himlen. Tack vare den ”rosa 
graniten” är platsen med sitt lugn och sin fantasi mycket poetisk.  

A small coastal landscape in Brittany exudes a special magic with 
its extraordinary play of colors. The granite rocks of the „Cote de 
Granit Rose“ were formed over 300 million years ago.  Today, the 
rock formations, which shimmer pink in the light of the sun, form a 
dreamlike scenery for the blue of the sea and sky. The beautiful colors 
of the „Rose Granite“ create a place of special poetry, rich in its appeal 
to the senses and imagination.  

DISKRET I ROMANTISK I LJUS I TYST SOFT I ROMANTIC I BRIGHT I QUIET

39

FRANCE

HARMONIER
Med sin romantiska ådra bildar denna färgton en komfortzon för sinnena i 
en modern omgivning. Raka former, vita ytor, ljusa träslag och mjuka textiler 
kompletterar denna inredningsstil och låter sig gärna förföras av den eleganta 
kulissen med tyst poesi. 

HARMONIES
With its romantic feel, this color creates a sensual comfort zone in a modern setting. 
Clear forms, white surfaces, light-colored woods and soft textiles complement this 
style of living, happy to be seduced by the quiet poetry of this elegant backdrop. 

BRAZIL



FÄRGTON 28 I COLOUR  28

ALHAMBRAPÄRLOR
PEARL OF ALHAMBRA

INSPIRATION I INSPIRATION 
I ett av Nasrids palats mitt i Alhambra finns ”De två systrarnas sal” 
där sultaninnan bodde med sin familj. Freskomålningar och otaliga 
små dekorativa element dekorerar takets valv och gör hela rummet 
ljust i en mjuk pärlemorliknande nyans. En ädel färgpersonlighet, 
karismatisk och mycket charmig.

In one of the Nasrid palaces in the middle of Alhambra you will 
find the “Hall of the Two Sisters” in which the Sultana lived with 
her family. Frescos and innumerable intricate decorative elements 
adorn the domed roof and allow the entire space to glow in a soft 
mother-of-pearl hue. A refined colour personality, charismatic and 
very charming.

REFINED  I WELCOMING  I  CHARMING  I  NEUTRAL ÄDEL  I VÄNLIG  I  CHARMERANDE  I  NEUTRAL

HARMONIER
Mörka träslag och koppar kommer på ett uttrycksfullt sätt till sin fördel och 
kan njuta av denna ljusa stämning. Pastellfärger fångar den lugna atmosfären 
och ger en mjuk lätthet.

HARMONIES
Dark woods and copper come into their own and enjoy this light mood. 
Pastel shades grasp hold of the tranquil atmosphere and create a soothing 
lightness.

FÄRGTON 22 I COLOUR  22

TAJ MAHAL
TAJ MAHAL

INSPIRATION I INSPIRATION 
En historia som låter som en saga och berättar om en djup kärlek 
mellan två personer, blev genom Taj Mahal i Agra, Indien, till ett 
evighetens minnesmärke. Musselskalsvit marmor, det material som 
slott och palats byggdes av,  ger byggnaden ett charmfullt utseende. 
En återhållsam färgton som på ett milt sätt infogar sig med stor 
effekt. 

A story that sounds like a fairytale and tells of a deep love between 
two people that was commemorated for eternity with the Taj Mahal 
in Agra, India. Shell-white marble, the material used for castles and 
palaces, gives the building a graceful appearance. A reserved shade 
that is used with great impact.

ÄDEL  I  SENSUELL  I LÄTT  I AVSLAPPNAD REFINED  I  SENSUAL  I LIGHT  I RELAXED

HARMONIER
Varken trä eller metall kan komma undan den charmiga utstrålningen från denna 
färgton. Och varje stark favoritfärg blir ett speciellt blickfång. 

HARMONIES
Neither wood nor metal can displace the delicate radiance of this shade. And 
any favourite bold colour becomes a particular eye-catcher.

INDIA

SPAIN



FÄRGTON 20 I COLOUR  20

SAVANNENS LJUS
SAVANNA LIGHT

INSPIRATION I INSPIRATION 
Savann betyder ”vida slätter“ och fascinerar med exotiska djur och 
den nedgående solens färger. När dagen går mot sitt slut på den 
afrikanska grässlätten, ser det ut som om solen dränker världen i en 
kraftfull gul nyans med en skimrande guldglans. Varmt och strålande 
tar ljuset från savannen med sig spåren från gårdagen in i nästa dag.

The word “savanna” equates to “vast plain” and is mesmerising 
with its exotic animals and the colours of the setting sun. As the day 
comes to a close on the African prairie, the sun seems to immerse 
the world in a vibrant yellow with a slight gold shimmer. Warm and 
radiant, the light of the savanna carries the traces of yesterday into 
the next day.

KRAFTFULL  I  LYSANDE  I  MILD  I  GLAD POWERFUL  I  LUMINOUS  I  MELLOW  I  CHEERFUL

HARMONIER
Den varma glansen i denna gula nyans betonar grått och vitt på ett modernt 
och sorglöst sätt och skapar för övrigt en mysig boendemiljö. 

HARMONIES
The warm shimmer of this yellow tone accentuates contemporary and 
carefree living with grey and white, also creating a cosy living environment.

FÄRGTON 19 I COLOUR  19

INDISK JASMIN  
INDIAN JASMINE

INSPIRATION I INSPIRATION 
Västindisk jasmin, även känd under namnet Frangipani eller 
tempelträd, finns ännu idag på många tempelgårdar i Indien. En 
trattformad blomma och en intensiv doft är dess kännetecken, som 
gör den omisskännlig. En spröd krämig ton, som om den träffats av en 
fin ljusstråle, fullbordar jasminens skönhet.

Western Indian jasmine, also known as frangipani or temple tree, can 
now be found in many temple courtyards in India. A goblet-shaped 
flower and an intense fragrance are its distinctive attributes. A 
delicate creamy shade, akin to being hit by a ray of light, completes 
the jasmine’s beauty.

LIVLIG  I  STRÅLANDE  I  LJUS  I  SOLIG VIBRANT  I  RADIANT  I  LIGHT  I  SUNNY

HARMONIER
Mörkt trä och vitt är den perfekta kombinationen för denna nyans och en 
modern och glad livsstil. Den grundläggande stämningen förblir ljus och 
vital.

HARMONIES
Dark wood and white are the perfect team for this shade and a 
contemporary, serene style of living. The prevailing mood stays bright and 
vibrant.

INDIA
TANZANIA



FÄRGTON 04 I COLOUR  04

SAVANNAHS MELODI
SAVANNAH´S MELODY

INSPIRATION I INSPIRATION 
Trädgårdsstaden - så beskriver folk Savannah i Ge - orgia, USA. 
Vindens spel med slöjorna av spansk mossa som hänger ner från 
grenarna på de stora ekarna, förför sinnena med en tyst melodi. 

A garden city – that’s how people see Savannah in the US state of 
Georgia. The sound of the wind playing with the veils of Spanish 
moss that drape from the branches of the great oaks seduces the 
senses with a soft melody. Equally delicate and enticing is its mellow 
green. 

FÖRNÄM  I  LUFTIG  I   SINNLIG  I  LJUS DISTINGUISHED  I  AIRY  I   SENSUAL  I  LIGHT

HARMONIER
Vitt och andra ljusa nyanser understryker dess eleganta utstrålning och gör 
att rummen blir bredare. Svart tillfogar en konstnärlig effekt. Varma bruna 
nyanser ger ett behagligt komplement av denna gröna nyans.

HARMONIES
White and other pale shades emphasise the sophisticated vibe and make 
rooms feel larger. Black adds an artistic effect. Warm brown tones make a 
cosy yet modern complement to this green hue.

FÄRGTON 02 I COLOUR  02

ASIENS SOLDRÄNKTA FÄLT 
ASIAN FIELDS

INSPIRATION I INSPIRATION 
I Asien odlas baslivsmedlet ris på vidsträckta terrasserade fält. När 
solen skiner på dem, strålar de ut i de vackraste gulgröna nyanserna i 
fjärran. Denna nyans är en lysande grön ton, som berättar om nystart, 
en gryende vår och livets ljusa ögonblick.

In Asia, the staple of rice is cultivated in vast terraced fields. 
Whenever the sun rests upon them, they glow the loveliest shade 
of yellow-green in the distance. A luminous shade that tells of new 
beginnings, spring awakenings and life’s bright moments. 

INTENSIV  I   FRÄSCH  I  LYSANDE I  SOLIG INTENSE  I   FRESH  I  LUMINOUS  I  SUNNY

MYANMAR
(BURMA)

HARMONIER
Varma nyanser av grått markerar denna lysande färgton, medan vitt och 
lackerande ytor får nyansen att stråla. Puffar och vävda textilier framkallar 
lätthet.

HARMONIES
Warm grey tones ground this luminous shade while white and varnished 
surfaces make the colour sparkle. Cord floor cushions and woven fabrics 
delight in so much lightness.

USA



FÄRGTON 03 I COLOUR  03

BAMBUNS KRAFT
BAMBOO POWER

INSPIRATION I INSPIRATION 
Naturens kraft ligger ofta i det fördolda. Men dess skönhet 
uppenbarar sig redan vid första anblicken. Meterhöga bambuplantor 
i Kyoto-skogen i Japan visar på ett imponerande sätt båda dessa 
påståenden. Gräsets stjälkar är starka och kraftiga, dess grönska 
utstrålar en lugn, mild charm. En grå-grön nyans som lågmält möter 
livet med tillförsikt.

The power of nature is often concealed but its beauty is revealed at 
first sight. The towering bamboo of Japan’s Kyoto forest impressively 
display both. The stalks of this grass are strong and powerful while 
its green emits a calm, gentle grace; a grey-green that faces life 
quietly and confidently.

LUGN  I  MILD  I  ELEGANT  I SENSUELL  CALM  I  SUBTLE  I  ELEGANT  I SENSUAL 

HARMONIER
Glitter och glamour från moderna material gör denna grå-gröna nyans mer 
avslappnad, medan färger som rosa och orange skapar sensuella färgklickar. 
Den framhäver vita ytor på ett elegant sätt.

HARMONIES
The glitz and glamour of modern materials become more relaxed with 
this grey-green, while colours such as pink and orange become sensuous 
splashes of colour. White surfaces are stylishly enhanced.

FÄRGTON 05 I COLOUR  05

FREDSGUDINNAN 
GODDESS OF VICTORY

INSPIRATION I INSPIRATION 
Den bevingade gudinnan Victoria styr hennes stolta fyrahäst-vagn och 
utövar sin vilja för fred. Årtionden av väderlek har täckt kopparstatyn 
med en ädel patina, vilket ger gudinnan som tittar över Berlin en mjuk 
grön nyans, tyst och full av avslappnat förtroende.

The winged goddess Victoria steers her proud four-horse chariot and 
deploys her will for peace. Decades of weathering have coated the 
copper statue with a noble patina, giving the goddess that watches 
over Berlin a soft green hue, quiet and full of relaxed confidence.

HARMONISK  I  MODERN  I  NATURLIG  I  MILD HARMONIOUS  I  MODERN  I  NATURAL  I  SOFT

HARMONIER
En mjuk pastellton, som på ett harmoniskt sätt förenar starka kontrastfärger med 
rummet och försiktigt smeker ojämna naturmaterial.

HARMONIES
A soft pastel shade that harmoniously unites bold contrasting colours in 
spaces and gently caresses coarse natural materials.

JAPAN
GERMANY



FÄRGTON 40 I COLOUR  40

DJUNGELNS STILLHET  
SILENCE OF THE JUNGLE 

INSPIRATION I INSPIRATION 
Precis innan natten blir till dag förvandlas Tanzanias djungel till en 
grön, lugn oas. En slöja av mörkgrön sammet lägger sig över träden, 
ormbunkarna och gummiträden. För ett ögonblick tystnar alla ljud 
här, som om djungelns invånare lyssnade efter den nya dagen. Denna 
färgton ger ett mäktigt lugn och en känsla av trygghet.

Shortly before day replaces night, the Tanzanian jungle is transformed 
into an oasis of verdant depth and tranquility. A veil of dark green 
velvet covers trees, ferns and rubber trees. For a moment the 
jungle sounds fall silent as if its inhabitants were listening for the 
announcement of the new day. A powerful calm and a feeling of 
security emanate from this color.

VARM I MJUK I MÄKTIG I ANPASSNINGSBAR WARM I VELVETY I POWERFUL I SOFT AND GENTLE

TANZANIA

40

HARMONIER
Med varm beslutsamhet och djupt lugn kan denna färgton anpassas i sig 
själv. Den ger mörkt trä med lång historia, koppar och utåtriktade lampor rik 
gemytlighet medan den ger modern purism, tydliga linjer och ljusa färger en 
känsla av hemtrevnad.

HARMONIES
Warm determination and deep calm make this shade a very adaptable 
soloist. To dark-colored woods with much patina, copper and extroverted 
lights it gives opulent coziness, lending modern purism, clear lines and light 
colors a comfortable homeliness.

FÄRGTON 06 I COLOUR  06

MAGISKT POLARLJUS 
MAGICAL AURORA

INSPIRATION I INSPIRATION 
Under vintermånaderna vid Sibiriens arktiska kust, när solen inte 
visar sig på flera månader, uppstår ett av de vackraste naturscenerier 
på himlen. Polarljuset. Som en grön ljusstråle utvecklar den sitt 
konstnärliga spel mot horisonten och fascinerar sina åskådare. Denna 
extravaganta gröna nyans förtrollar inte bara i mörkret, utan ger 
också vackra accenter under dagen.

In the winter months on the Arctic coast of Siberia, when the sun 
is absent for months at a time, one of nature’s most astounding 
spectacles appears in the sky: the aurora borealis. A green strip of 
light that plays a creative game on the horizon and fascinates its 
observers. This extravagant green not only casts a spell over the 
darkness but also creates beautiful highlights by day.

KRAFTFULL  I STIMULERANDE  I NY  I ELEGANT BOLD  I STIMULATING  I NEW  I CHIC

HARMONIER
Lugna harmoniska färgvärldar framhävs attraktivt av denna gröna nyans och 
mörka varma jordtoner utstrålar komfort. Metall, glas och svart-vita kontraster 
upptäcker dess mystiska sida.

HARMONIES
Tranquil, harmonious colour worlds are enlivened by this green shade and dark 
warm earthy colours bring out its warmth. Metal, glass and black & white 
contrasts reveal their mystical nature.

RUSSIA



FÄRGTON 07 I COLOUR  07

SEYCHELLERNAS VIDDER 
SEYCHELLE DREAMS

INSPIRATION I INSPIRATION 
Vid horisonten sjunker himlen ner i havet och vattnet inramas 
av sand fin som pudersocker. Seychellerna i Indiska Oceanen 
erbjuder sådana orörda vidder. Det kristallklara vattnet når 
stranden i en strålande, mild turkosfärgad nyans. En färgnyans 
som bär den friska havsbrisen inom sig och stimulerar själen.

On the horizon, the sky dips into the ocean and the water is 
framed by powdery white sand. This pristine expanse is home to 
the Seychelles in the Indian Ocean. The crystal-clear water laps 
the beach in a glistening, soft turquoise, a shade that carries the 
fresh sea breeze and reinvigorates your spirit and soul.

INSPIRERANDE I  TYST  I  AVSLAPPNAD I SVAL INSPIRING  I  SOOTHING  I  RELAXED  I  COOL

HARMONIER
Med maritim lätthet och saklig förståelse för ljusa träslag, den vita 
färgen och släta, textila ytor, sörjer denna ljusa turkosa nyans för vida, 
luftgenomströmmade utrymmen.

HARMONIES
With a maritime airiness and objective appreciation for light woods, the 
colour white and smooth, textile surfaces, this pale turquoise creates 
expansive rooms that are flooded with light. 

FÄRGTON 08 I COLOUR  08

FÖRTÄCKT SKÖNHET 
SECRET BEAUTY

INSPIRATION I INSPIRATION 
På många platser gömmer naturen sin skönhet i grottor och 
under jorden. Under 6000 år har vågorna i glaciärsjön Lago 
Generale Carrera i Chile skulpterat ovanliga formationer som av 
marmor. När man går in i marmorgrottan utstrålar den fint vävda 
blå nyansen en sval lyster och karaktäriserar naturen som en 
fantasifull byggmästare. 

In some places nature conceals its beauty in caves and below 
ground. For 6000 years, the motions of the glacial waves of 
General Carrera Lake in Chile have created extraordinary marble-
like formations. Upon entering the marble caves, a finely woven 
blue sprays a cool glossiness and distinguishes nature as an 
imaginative architect.

STILFULL  I  SJÄLVSÄKER  I  ELEGANT  I KLAR REFINED  I  SELF-ASSURED  I  ELEGANT  I CLEAR

HARMONIER
Vita ytor gör att denna färgton strålar ännu mer och får dess maritima sida ännu 
mer framträdande. En modern materialmix av vävda textilier, trä och metall 
bidrar till att skapa en avslappnad samexistens.

HARMONIES
White surfaces allow this shade to sparkle and highlight its maritime side. A 
contemporary blend of materials of woven fabrics, wood and metal combine 
with this shade in a casual togetherness.

CHILE
SEYCHELLES



FÄRGTON 11 I COLOUR  11

ENSLIG BERGSSJÖ 
SECLUDED MOUNTAIN LAKE

INSPIRATION I INSPIRATION 
Stilla ligger en liten bergssjö i det bergiga landskapet i Nya Zeeland 
och väntar lugnt och fridfullt på soluppgången. En mjuk dimblå 
färgton omger vattenytan, där bilden av bergen tyst återspeglas. 
Försiktigt smälter dimma och ljus samman till en matt, varm färgton. 
Här kan tankarna få ro och drömmarna ta plats.

A small unspoilt mountain lake nestled in the mountainous landscape 
of New Zealand, motionlessly awaits sunrise. A gentle hazy blue 
swirls around the surface of the water which quietly reflects the 
image of the mountains. Delicately, the mist and light fuse into a 
warm matt shade. This is a place where your ideas come to rest and 
dreams have full reign.

SENSIBEL  I LUGN  I  CHARMERANDE  I  ANPASSNINGSBAR SUBTLE  I CALM  I  CHARMING  I  ADAPTABLE

HARMONIER
Inte ens i en puristisk livsstil borde det saknas mysiga färgklickar. Denna diskreta 
ton älskar samspelet med ytor av betong och natursten. Ljusa grå och varma 
bruna toner är favoritfärgerna när det gäller inredning. 

HARMONIES
Cosy accents should not be omitted, even in purist living. This subtle shade 
loves to play with concrete and natural stone surfaces. Light grey and warm 
brown tones are its homely darlings. 

FÄRGTON 10 I COLOUR  10

ARKTISKRISTALL 
ARCTIC CRYSTAL

INSPIRATION I INSPIRATION 
Vidsträckta glaciärområden definerar livet i Arktis. Det verkar som om 
ett hav av is möter himlen vid horisonten i en klar gråblå nyans. En 
nyans som fångar upp bredden och den känsliga klarheten och infriar 
alla sina stilfulla löften i hemmet.

Vast glacial landscapes define life in the Arctic. On the horizon, the 
icy ocean seems to meets the sky in a clear greyish blue: a shade that 
embodies the expansiveness yet also a sensitive clarity that honours 
all its stylish promises at home.

ELEGANT  I  AVSLAPPNAT  I  SVALT  I DJUPGÅENDE ELEGANT  I  RELAXED  I  COOL  I DEEP

HARMONIER
Modern renhet skapar med stor effekt en förnäm kuliss åt den elegant blågrå 
nyansen. Kraftiga inredningsdetaljer av päls, tyg och trä förtrollas av färgens 
charm.

HARMONIES
Modern purism affords the elegant blue-grey a distinguished setting to great 
effect. Strong living accessories made from fur, material and wood are cast 
under its charming spell

GREENLAND

NEW
ZEALAND



FÄRGTON 41 I COLOUR  41

BERGEN VAKNAR   
AWAKENING OF THE MOUNTAINS

INSPIRATION I INSPIRATION 
Ännu omges bergen av den tidiga morgondimman, som förbinder deras 
styrka med det annalkande dagsljuset. Denna utsikt över de schweiziska 
alperna från Luzern utstrålar avslappning och lugn i en djup, uttrycksfull 
blå färgton. Ett storslaget bergspanorama som får dig att känna att du 
kan sträcka ut handen och ta på de högsta bergstopparna. Här förses 
drömmar och önskemål med en verklig, konkret grund.

The early morning mist still envelops the mountains, blending their 
strength with the soft light of daybreak. These are the Swiss Alps as 
seen from Lucerne, radiating great serenity and tranquility in a deep, 
sensual shade of blue. A sublime mountain panorama that draws within 
reach even the highest mountain peaks. This is where dreams and 
wishes receive a firm foundation in reality.

KRAFTFULL I HARMONISK I LUGN I AVSLAPPNAD POWERFUL I HARMONIOUS I CALM I COMPOSED

41

SWITZERLAND

HARMONIER
Denna blåtons mjuka, uttrycksfulla utstrålning väcker de strålande 
livsandarna i koppar och metall. I kombination med ljusa träslag, linne, 
tydliga former och vitt främjar den vår nordiska hemkänsla.

HARMONIES
The soft, sensual radiance of this blue tone awakens the gleam of copper 
and metal. Combined with light-colored woods, linen, clear forms and sheer 
white, it enhances the Nordic sense of home. 

FÄRGTON 09 I COLOUR  09

NORGES FJORDAR 
NORWEGIAN FJORDS

INSPIRATION I INSPIRATION 
Norges fjordar sträcker sig från kusten ända in i fjällvärlden. Vattnet 
lägger sig lugnt vid klipporna i en sidenmatt blå nyans. Detta 
landskap erbjuder en pittoresk bild av mjuk stillhet. Ett lugn som inte 
har något att dölja, utan genom det nordiska ljuset avslöjar denna 
färgtons skönhet i Norge.

From the coastline to far inside the mountain landscape, Norway’s 
fjords weave their path. In a semi-matt blue the water lies at the 
feet of the rocks. This landscape offers a picturesque vision of gentle 
stillness. A tranquillity that has nothing to hide but the beauty of this 
colour revealed in the light of Norway.

MILD  I  INTENSIV  I  LÅGMÄLD  I  FIN GENTLE  I  INTENSE  I  SOOTHING  I  REFINED

HARMONIER
Ljusa möbler och sittplatser tillverkade av fint läder framhäver elegant den 
varma blå tonen. Trä och grova textilier är hemtrevliga stilpartners, som 
uppskattar sin sofistikerade charm. 

HARMONIES
Pale furniture and quality leather seating ensembles bring this warm blue 
elegantly into focus. Wood and coarse fabrics are homely style partners that 
appreciate its sophisticated charm.

NORWAY



HORNBACH Baumarkt AG · Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany · www.hornbach.com, Tel. +49 67 04/93 88-0

Al
l o

f t
he

 s
ha

de
s 

sh
ow

n 
in

 th
is

 b
ro

ch
ur

e 
m

ay
 v

ar
y 

fro
m

 th
e 

or
ig

in
al

 a
s 

a 
re

su
lt 

of
 p

rin
tin

g.
Av

 tr
yc

kt
ek

ni
sk

a 
sk

äl
 k

an
 a

lla
 fä

rg
ny

an
se

r s
om

 ä
r a

vb
ild

ad
e 

i d
en

 h
är

 b
ro

sc
hy

re
n 

av
vi

ka
 n

åg
ot

 fr
ån

 o
rig

in
al

et
.

38
41

5/
21

-0
6_

A
1


