
FAR VER Velkommen til Sadolin 
Farvelands mini farve-
magasin. 

I hvert magasin, sætter vi 
spot på et af farvetrendsene 
til boligen lige nu.f a r v e r  t i l  b o l i g e n  :  v i  e r  b a r e  b e d r e

Vi ser nærmere på den elegante farve-
tendens ’nude’ - og hvordan du kan bruge 
den i din bolig. 

Farverne er svage og giver et roligt rum. For 
at det hele ikke bliver for ’sukkersødt’, er det 
en god idé også at have detaljer i sprudlende 
pangfarver, eller dramatisk sort. 

Nude [nju:d]: nøgen. Farverne er inspireret 
af den nøgne hud.

væg:
kølig rosa
*farvevæg

skab:
pale mustard 

G8.20.85

effekt væg:
klokke blomst

*farvevæg

Effekter på væggen er 
tilbage - som grafitti, 
kunst eller som her - 
malet i en luftig struktur. 
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Brug sorte detaljer til at 
skabe kontrast og drama 
i alle de bløde, feminine 
farver. 
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stribe
lavendel 

*farvevæg

stribe
fersken

*farvevæg

stribe
kanel

*farvevæg

Det behøver ikke blive sukkersødt 
tone-i-tone. Slet ikke. 

Brug humor og skab unikke detaljer 
der bryder fladerne med kant og 
humor.  

Leg med mønstre og overflader - som 
her, ved at male striber på væggen og 
kommoden. 

Spørg i Sadolin Farveland 
butikken hvordan du får 
striberne helt skarpe og lige. 

Hvis det skal være, 
så skal det være. 

Striber

Den stribede kommode 
i kontrastfarver giver 
kontrast, kant og liv, til 
den blide tone-i-tone 
farvesammensætning. 

Vær modig og kast 
dig ud i overraskende 
detaljer. 

kontrast

På sofaen har vi leget med 
blanke og matte materialer 
- men i samme farve. Det 
skaber liv og gør rummet 
ekstra interessant. 

kontrast
bluelook

*farvevæg



kontrast
Når du arbejder med en relativt 
neutral farvesammensætning som 
her, bliver det ekstra flot, hvis du 
finder plads til lidt kontraster. Ikke 
mange, men bare lidt - det sætter 
den famøse prik over i’et. 

Det skaber nemlig liv og sikrer at 
det ikke bliver for ’cremet’. 

På billederne her - og farveprøverne 
herunder - er nogle farver der er 
gode at bruge som kontrast i nude 
farvetrenden. 

Du kan for eksempel male et lille 
sidebord, en kommode eller en 
skammel i en kontrastfarve. Mere 
skal der ikke til - men det gør en 
stor forskel for det færdige resultat!

kontrast
blue sound
*farvevæg

kontrast
fantasy in red

*farvevæg

kontrast
æblegrøn
*farvevæg

kontrast
lime

*farvevæg
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Kobber en af de hotteste detaljer i 
boligen - og nude-farverne passer 
perfekt til kobber. 

Men du behøver ikke gå ud og købe 
dig fattig i lamper og tilbehør. 

Kig ned i Sadolin Farveland butikken, 
vi har kobbermaling på spray og til 
pensel, så kan du i stedet nemt og 
hurtigt forvandle en gammel lampe 
eller lysestage. 

Du kan også male væggene i bløde 
kobbernuancer. Det skaber en rolig, 
varm stemning. 

De bløde nuancer har en beroligende 
og afslappende effekt - og sender 
endda tankerne til sommerferierne 
sydpå. 

væg
soft copper

D4.23.71

Kobber
væg

copper clay
E0.10.50
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