
Ram Tonen

Beck og Jørgensen fremstiller et bredt udvalg af maling, som 
kan tones i alverdens farver.

For at gøre det let for dig, har vi i dette farvekort valgt nogle 
farver som er oppe i tiden. Giv dig god tid, når du skal vælge 
farver, og vær opmærksom på følgende:

• Farver skaber stemninger. Se eksempler i farvekortet.

• Hvide og lyse farver synes at udvide rummet omkring os, 
mens mørke farver trækker det sammen. 
Et langt rum kan samles ved at male en endevæg i en 
mørkere farve.

• Fra syd og vest kommer det varme gyldne lys, som 
klæder okker og de rødlige farver, mens det køligere lys 
fra nord og øst giver ekstra liv til farver, der indeholder 
blåt eller grønt.

Det europæiske miljømærke Blomsten

Beck & Jørgensen fører en række malinger, der er tildelt det 
europæiske miljømærke ”Blomsten”.

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle 
miljømærker. De gør det enkelt for dig at vælge blandt de 
miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

• Du skåner natur og miljø

• Du passer på dig selv og dine nærmeste

• Du sparer jordens ressourcer

• Du viser omtanke for fremtidens klima

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

Med dette farvekort har du alle muligheder for at sætte 
kulør på alt lige fra vægge, lofter og paneler til møbler og 
dekorationer – hvad enten du er til det stilfulde og elegante, 
det rolige og diskrete eller det dristige og effektfulde.

Held og lykke med malearbejdet!

Beck & Jørgensen A/S

Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk
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Mindre farveafvigelser kan forekomme, afhængig af produktvalg og glans. Farverne må derfor betragtes som vejledende.

Vælg den rette maling.
Til stuer og værelser kan man vælge at 

bruge en mat maling - typisk glans 5

Valg af glans
I farvekortet ser du forskellige glanstyper. 

Jo højere glanstallet er, jo mere skinnende og rengøringsvenlig er overfladen.

L122 V135       Glans 25V135       Glans 10V135         Glans 5

Y167       Glans 25Y167       Glans 10Y167         Glans 5

Til køkken eller bryggers 
er  det en god idé at bruge en maling der tåler rengøring.

Glans 5: Glans 50: Glans 80: Glans 5: Glans 50: Glans 80:
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