Dencon
Farver 2019/20

Mangler du farveinspiration til din indretning?
Hos Dencon ved vi, at farver er et vigtigt valg for vores kunder! Derfor har vi kigget på tidens
farvetendenser og i samarbejde med møbelarkitekt MDD Michael H. Nielsen vist, hvordan
vores nye farver kan sammensættes i moderne farvekombinationer.

Lysegrå, hvid, aubergine og lysebrun

Mørkebrun, Khaki grøn, lysebrun og bøg

Hvid, puddder, lysegrå og frost blå

Himmelblå, lysegrå, abrikos og khaki grøn

Lysegrå, aubergine, khaki grøn og lysebrun

Eg, marineblå, pudder og mørkebrun

Mørkebrun, pudder, mosgrøn og mintgrøn

Lysegrå, pudder og hvid

Sort, ahorn, khaki grøn og marinablå

Lysegrå, abrikos, khaki grøn og hvid

Khahi grøn, aubergine, himmelblå og marineblå

Eg, lysebrun, abrikos og aubergine

Mørkebrun, antracitgrå og lysegrå

Frost blå, mintgrøn, mosgrøn og khaki grøn

Lysegrå, mørkeblå og okkergul

Lysebrun, okkergul, lysegrå og khaki grøn

Marineblå, aubergine, eg og lysebrun

Mosgrøn, sort, lysegrå og bøg

Tidens farvetrends
Miljø og bæredygtighed er på alles læber og et fokus som aldrig før. Vi søger derfor
mod naturen - varme, tryghed, bæredygtighed, ærlighed, og frem for alt enkelthed. Vi
forsøger at skrælle alt det unødvendige fra, i en hverdag med stress og forventningspres. Et ønske om at koble af fra travlheden og blive mere ”jordnære”.
Fokus er derfor også på alt det smukke og det enkle minimalistiske univers i palettens
neutrale og bløde nuancer. Farvepaletten skal bruges til at mixe og matche farverne
som man vil – farverne kan bruges sammen, uanset om man ønsker at skabe tone i
tone eller kontraster, og det bør være nemt og overskueligt at skabe harmoniske farvekombinationer
Palettens varme jordfarver og neutrale grå nuancer underbygger ideen om ”simple
living” og det skandinaviske ”new Nordic”, som efterhånden er velkendt hos de fleste.
Her bydes naturen indenfor, hvor afdæmpede farver og naturlige materialer går hånd
i hånd.
Grønne toner har der især været fokus på i flere år – farvetonerne har ændret sig lidt
fra de mørke dybe toner til de mere støvede. Grøn er en farve vi kender fra naturen og
den er derfor med til at gøre os rolige og afdæmpede, da det er genkendeligt og en
farve, som står for håb og forandring.
Mange af de tidløse og langtidsholdbare farvetoner, som de hvide og grå, er erstattet
af mere støvede og varme grålige, brunlige og beige farver og derfra over i farvetoner
af pasteller, hvis man ønsker lidt mere nuance. Pastellerne har været et hit i flere år og
skifter lidt tone for hver sæson. Pasteller er fine at kombinere sammen eller tage ud
enkeltvis sammen med en lidt mørkere farve i samme tone.
Vores farvepalette afspejler tidens trends og tendenser og følger godt trop med
andre store brands og deres farvevalg for 2019/20. Dencon er med i front og har
nu mulighed for at lave moderne, urbane og trendy farveopstillinger, men også mere
afdæmpet, jordnær og i nordisk stil som er tidløs, klassisk og enkel. En farvepalette
som giver mulighed for kombinationer til enhver stil og som giver sikkerhed for valg af
farverne på kryds og tværs – det er svært at gå galt i byen.

Lakfarver

Lysegrå
NCS S 2002 G

Antracitgrå
NCS S 7502 B

Hvid
NCS S 0502 Y

Lysebrun
NCS S 3005 Y20R

Mørkebrun
NSC S 6005 Y50R

Pudder
NCS S 1010 Y80R

Okkergul
NCS S 2040 Y10R

Abrikos
NCS S 3040 Y50R

Mintgrøn
NCS S 1010 G40Y

Mosgrøn
NCS S 3010 G50Y

Khaki grøn
NCS S 6010 G30Y

Frost blå
NCS S 0505 B

Himmelblå
NCS S 3020 B

Marineblå
NCS S 7010 R90B

De viste farver kan ikke gengives nøjagtigt på tryk. Se en farveprøve hos din forhandler.

Sort
NCS S 9000 N

Aubergine
NCS S 7010 R30B
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