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Velkommen 
indenfor 

Kom nemmere fra start  
til et flot resultat 
Hvordan vælger du de farver, der passer bedst til dig og dit hjem? Flügger farver tilbyder 
flere værktøjer, der hjælper dig med at vælge. Brug dem sammen med gode råd fra vores 
faguddannede medarbejdere.

Træd ind i en verden af farver. Vi vil inspirere dig med de 
flotteste farver og give gode råd om, hvordan du farvesætter 

med et formål og skaber den perfekte farvepalette.

Step 3 

Oplev farven 
med en farveprøve
Det bedste resultat får du ved at teste farven i 
dit hjem. Køb en farveprøve, mal den op på din 
væg og se farven i forskellig slags lys

Step 2

Få overblikket
med farveviften
Kom ned i butikken, se nuancen og få gode råd 
til dit projekt og behov

Step 1 

Bliv inspireret 
med farvevælgeren
Leg med farver i vores online farvevælger 
og find den nuance, der passer bedst til dig

Angels Breath 
TIME 03

Ta’ et billede af dit projekt 
med i Flügger farver

Så er det nemmere for vores faguddannede medarbejdere
 at finde de rigtige farver sammen med dig.

Flügger farveråd

Hos Flügger farver kan vi hjælpe dig med at sætte en farvepalette, der 
passer perfekt til dig og dit hjem. En farvepalette, som kan vandre 

igennem huset og skabe et helstøbt og harmonisk udtryk.

Vores tilgang til farvesætning tager nemlig både højde for din 
personlighed og smag, overfladens type og omgivelser samt et stærkt 

udvalg af farver. Vi kalder tilgangen for Flügger farveråd.

Kunsten at sætte 
den perfekte 
farvepalette
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Dove Feather
TIME 09

Dove Feather
TIME 09

Glass Hall
TIME 18

Når du vil skabe en harmonisk farvepalette, skal 
du først definere de hvide og grå kulører, som skal 
være dine basisfarver. Så har du et fundament at 
bygge videre på – og at slippe fantasien løs ud fra. 

Vælg farvetoner, der harmonerer med hinanden, 
for eksempel kolde og varme eller rødlige og blålige 
toner. Derefter er du klar til at føre din basis farve-
palette igennem huset og krydre den med detalje-
farver, tapeter og andre elementer, der kan tilføre 
personlighed og stil.

Lad farven 
vandre fra 
rum til rum

Dit hjems 
egen 

farvepalette
Skab en unik farvesætning for dit hjem, 
som forener din personlighed og smag, 
din indretningsstil, husets arkitektur og 

rummenes brugsformål. Kort sagt: 
Som går op i en højere enhed.

See You Later
IN-796
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TIME 08
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Warm Grey 2
IN-706

Det kan være en god idé at købe en 
farveprøve med den farve, du overvejer 
at vælge, og male den op på et stykke 
af væggen derhjemme. Det er nemlig 
nemmere at vurdere farven i de  
omgivelser, den skal leve i til hverdag. 
Og husk: Hvis den ikke fungerer, kan 
du altid male den over med hvid igen.

Prøv 
farven  
først 

Bryd den 
hvide vane 
Er du typen, der elsker farver, men af en eller anden grund altid ender med at 
male hvidt i hele huset? Modehvid, når det skal gå vildt for sig? Hvis du har 
mod på mere, men har brug for at tage ét skridt ad gangen på vejen mod flere 
farver, kan det være en god idé at starte med at vælge neutrale farver fra den 
gråtonede ende af farveskalaen.
 
Her finder du smukke nuancer og bred variation mellem varme og kolde toner, 
men slipper samtidig for at tage stilling til en hel ny farveretning. Kom ned i 
Flügger farver og tal med en faguddannet medarbejder om, hvordan du bryder 
den hvide vane med neutrale farver. 

Warm Grey 2
IN-706

Fra farvevalg
til færdigt resultat 

Start med at male kanter og omkring stikkontakter 
med en pensel. Brug derefter en stor malerrulle til 
den store flade. Rul oppefra og ned i lige baner og 
kun så langt frem, at malingen forbliver våd. Så 
løber rullespor og penselstrøg pænere sammen.PÅFØR

Før du maler, skal overfladen være ren og jævn.  
Tjek for revner og huller og reparer med spartel-
masse. Rengør med grundrengøring og vask efter 
med rent vand. Dæk herefter af med tape og 
afdækningspap eller filt.KLARGØR

Tag et billede af dit projekt med ned i din lokale 
Flügger farver. Så har vi en idé om overfladens 
type, tilstand og omgivelser, og så er det lettere at 
finde den rigtige farve, planlægge den rigtige be-
handling og klæde dig på med de rigtige produkter.

PLANLÆG
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Kunsten at 
finde farver, 
som både du og 
dit barn elsker  
Nu om dage har børn ned til en meget ung alder stor medbe-
stemmelse i hjemmet. De er med til at vælge alt fra ny familie bil til 
farverne i børneværelset. 

Men børn og forældre er ikke altid helt enige. Ungerne er ofte 
vilde med klare farver, mens mor og far bedst kan lide de rolige, 
dæmpede. Så hvordan finder man de rigtige farver, som alle  
kan lide?

Hos Flügger farver anbefaler vi, at man vælger rolige farver til de 
store flader og klare farver til mindre flader – som detaljefarver. 
Så får man spræl på børneværelset, samtidig med at det er rart  
at se på i længere tid.

Vælg en slidstærk maling til børneværelsets vægge, 
som kan holde til al den sjove børneleg. Flutex 10 er 
robust nok til at kunne modstå en del slitage, og du 
kan vaske på den uden at ødelægge malingen.

Vælg slidstærk 
maling til 
børneværelset

Mint Tea
TIME 07 

Brown Shade
IN-725

Leg med 
tapet og 
maling 
Når du kombinerer tapet og maling i 
børneværelset, opnår du et dynamisk 
og legende udtryk, som blander 
teksturer, mønstre og farver, og skaber 
rum i rummet. Børn har både brug for 
plads til leg og ro, og det kan du nemt 
skabe med tapet og maling på forskel-
lige flader.

Tænk farverne sammen fra start – så 
får du en farvepalette, der understøtter 
barnets behov, og giver et flot resultat.

Bunny Love

Museum Turquoise 
TIME 20

 
Sugar stripes

Se vores nye kollektion af børneta-
peter i din lokale Flügger farver – med 

tapeter i en lang række forskellige 
designs for både børn og voksne. 
Vælg mellem alt fra rumraketter  

til springende kaniner.

Little World

IN-725

IN-754

IN-787

IN-717

TIME 20

TIME 07
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Hvilke 
søvnfarver 
passer til 
dit behov? Lounge Red

TIME 16

Vælg 
dæmpede farver

De rigtige farver til dit soveværelse afhænger af, hvilken type  
du er. Hvis du kan have svært ved at finde energi og få gang  
i kroppen om morgenen, er det en god idé at vælge farver, 
som er gode at vågne op til. Har du derimod mere brug for 
støtte til at finde ro og sænke pulsen om aftenen, er der 
farver, som egner sig bedre til det.

Når man taler om farver til soveværelset  
og deres evne til at hjælpe søvnen på  
vej, er der ingen klar facitliste. Der er  
dog farver, som er bedre end andre. 
Hør nærmere i din lokale Flügger farver.

Vælg altid dæmpede farver til soveværelset. Klare 
farver sender samme signaler til hjernen som 
dagslys – og gør det svært at sove.

•  Lad lysningen i vinduesrammen stå i en neutral hvid 
farve. 

•  Hvis der er mange små afgrænsede vægflader, kan du 
over veje at nøjes med at male en enkelt væg i din valgte 
farve. 

•  Er du i tvivl, så benyt muligheden for at teste  
med farveprøver.

Sand Shade 2
IN-721

7 gode råd

Sand Shade 4
IN-723

Vågn 
op i lyse 
omgivelser
Har du svært ved at vågne om morgen- 
en? Så kan det være en god idé at 
holde soveværelset i lyse farver, som 
hjælper kroppen med at komme i gang. 
Her ser vi en sart farvepalette i blå, 
gul, hvid og grå kombineret med lyse 
naturfarver og – materialer. Det 
skaber et fint spil, som medvirker til  
et lyst, moderne udtryk. Klar til hilse 
dig godmorgen.

TIME 10

IN-719

TIME 16

IN-780

IN-723

IN-721

•  Find ud af hvilket behov der er størst hos dig – ro til at sove, 
hjælp til at vågne eller hyggelig hulestemning. 

•  Se på hvor meget lys du i forvejen har i dit soveværelse,  
før du vælger farve. 

•  Overvej om du skal male loftet i samme farve som væggen  
for at skabe hulestemning. 

•  Vælg en vægmaling uden for høj glans – jo højere glans desto 
mere genskin. Overfladen skal helst signalere så meget ro som 
muligt.

Museum Blue 
TIME 10
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Når du skal vælge malingens glansgrad, 
er der især tre parametre, som er vigtige
at forholde sig til:  

• Rummets type og brug
• Naturligt lysindfald
• Husets stil og arkitektur

Som tommelfingerregel siger man, at 
malingen til rum med mere trafik, fx entre, 
gangarealer og børneværelser, gerne må 
have lidt højere glansgrad end eksempelvis 
malingen i stuen. Højere glans er nemlig lig 
med højere robusthed, og det skal der til 
for at klare hverdagens slid og en våd klud 
i ny og næ. Generelt bør man til disse rum 
gå efter en robust maling med en medium 
glansgrad – fx glans 10.
 
Er du så heldig at have store, naturlige 
lysindfald i dit hjem, anbefaler vi, at du 
vælger en lav glansgrad. Høj glans vil nem-
lig give et kraftigt genskin, som kan være 
ubehageligt for øjet. Især hvis du maler 
med hvide farver.

Mat eller 
glansfuld 
maling?

Mange tror, at mørke farver på vægge, lofter og gulve automatisk vil få 
et rum til at syne mindre. Det er dog en sandhed med modifikationer. 
Der er nemlig tilfælde, hvor brug af mørke farver vil få dit hjem til at 
syne større.

Det gælder især i små boliger, hvor én mørk væg på næsten magisk vis 
kan give indtryk af at være et ekstra rum i rummet. Eller i opbevarings-

rum og kontorer, hvor der gemmes mange forskellige møbler og ting. 
Her kan hvide vægge og lofter ofte få rummet til at se rodet ud, mens 
mørke farver vil kunne samle rummet og give det identitet.
 
Den mørke vægflade kan også fremhæve møbler og kunst på en helt 
anden måde, end når de har en hvid væg som baggrund.

Gør små rum 
større med 
mørke farver

Before the Storm
IN-764

Farven som fikspunkt
Hvis du har en lang gang, som kan føles smal og uoverskuelig, kan det være 
en god idé at male endevæggen i en mørk farve – eller sætte et maleri op 

på den. Det skaber nemlig et naturligt fikspunkt, som gør rummet funktionel 
og sikrer, at rummet ikke fortsætter i det uendelige og føles indeklemt. 

Blue Shade 4
IN-733

IN-701IN-731IN-733IN-776 IN-764IN-722



Når du skal vælge malingens glansgrad, 
er der især tre parametre, som er vigtige
at forholde sig til:  

• Rummets type og brug
• Naturligt lysindfald
• Husets stil og arkitektur

Som tommelfingerregel siger man, at 
malingen til rum med mere trafik, fx entre, 
gangarealer og børneværelser, gerne må 
have lidt højere glansgrad end eksempelvis 
malingen i stuen. Højere glans er nemlig lig 
med højere robusthed, og det skal der til 
for at klare hverdagens slid og en våd klud 
i ny og næ. Generelt bør man til disse rum 
gå efter en robust maling med en medium 
glansgrad – fx glans 10.
 
Er du så heldig at have store, naturlige 
lysindfald i dit hjem, anbefaler vi, at du 
vælger en lav glansgrad. Høj glans vil nem-
lig give et kraftigt genskin, som kan være 
ubehageligt for øjet. Især hvis du maler 
med hvide farver.

Mat eller 
glansfuld 
maling?

Mange tror, at mørke farver på vægge, lofter og gulve automatisk vil få 
et rum til at syne mindre. Det er dog en sandhed med modifikationer. 
Der er nemlig tilfælde, hvor brug af mørke farver vil få dit hjem til at 
syne større.

Det gælder især i små boliger, hvor én mørk væg på næsten magisk vis 
kan give indtryk af at være et ekstra rum i rummet. Eller i opbevarings-

rum og kontorer, hvor der gemmes mange forskellige møbler og ting. 
Her kan hvide vægge og lofter ofte få rummet til at se rodet ud, mens 
mørke farver vil kunne samle rummet og give det identitet.
 
Den mørke vægflade kan også fremhæve møbler og kunst på en helt 
anden måde, end når de har en hvid væg som baggrund.

Gør små rum 
større med 
mørke farver

Before the Storm
IN-764

Farven som fikspunkt
Hvis du har en lang gang, som kan føles smal og uoverskuelig, kan det være 
en god idé at male endevæggen i en mørk farve – eller sætte et maleri op 

på den. Det skaber nemlig et naturligt fikspunkt, som gør rummet funktionel 
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De grønne nuancer fylder gadebilledet overalt, og når Haute 
Couturen dikterer en farve, så viser den sig hurtigt også i 
boliginteriør og design. Tidens store kærlighed til naturen og 
økologi har inspireret til at dekorere vores hjem i grønne nuancer. 

Grøn er en farve, vi ikke kan komme udenom, og hos Flügger 
farver viser bestemte toner af grøn sig, som en meget efterspurgt 
og populær farve. Fra de sarte spæde grønne farver, over den 
mere grålige ende af skalaen til den mørke smagrad-grønne farve. 

Her er den grønne nuance mikset med en sart grå rosa (Como), 
og for at understege det botaniske look, er indretningen fuldendt 
med en levende grøn plante.

Langtidsholdbare 
farver

Fra nutidens 
tendenser til 
fremtidens 
vægfarver
Når Flügger farver udvikler nye vægfarver, der kan  
understøtte tidens tendenser i og omkring boligen,  
bunder det i en fortolkningsproces, som tager udgangs-
punkt i vores faglighed indenfor maling. 

Den grønne farve er en af tidens hotteste. Det skyldes 
måske, at det moderne mennesker i dag søger tættere 
på naturen, interesserer sig for miljøet og bruger træ 
og andet naturmateriale i indretningen.

Vi har fortolket den grønne tendens ud fra vores fagviden 
om maling og udviklet grønne vægfarver i dæmpede, matte 
toner, som vil holde den smukke stil i mange år frem.

Vi skaber tidens farver med udgangspunkt i vores 
mangeårige tekniske erfaring og vores farveeksperters 
viden om design og farvesætning.

Gentlemans Room
IN-774

Como
TIME 11

TIME 20
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Dig og 
detaljerne
Dine detaljefarver må gerne afspejle, hvem du er, og lade din 
personlighed træde frem. Og husk, at detaljefarver ikke be-
høver at komme til udtryk som maling på vægge eller møbler, 
men også kan være ting og pyntegenstande.

Små detaljer 
kan gøre en 
stor forskel 
Detaljefarver kan bruges til at fremhæve en særlig egen- 
skab, tilføre kant og personlighed, give nyt liv til gamle 
møbler og fuldende din farveskala med et festligt punktum.

Når du vælger detaljefarver, kan du endelig slippe hæm-
ningerne og tage de modige farvevalg. Mal for eksempel  
en gammel, klassisk kommode i en moderne pangfarve  
– og skab en effektfuld kontrast med et unikt look.

Forever Young 
IN-789

Relaxed Green
In-772

Off White
IN-700

Vælg den 
rigtige maling

Detaljefarver skal springe én i øjnene, vække 
nysgerrighed og overraskelse. Derfor bør du 
altid vælge klare farver som detaljefarver.

Vælg 
klare farver

Vægmaling i mat eller silkemat:

•  Vælg Flutex 5 – når du vil have god 
all-round maling og et flot, mat resultat. 
Vores mest solgte maling til både vægge 
og lofter. 

•  Vælg Flutex 10 – når du vil have en 
mere robust maling med en flot, silkemat 
overflade, som er vaskbar og derfor 
velegnet til rum med øget slid og snavs.

Maling med glans til detaljerne:

•  Vælg Interior High Finish 20 – når 
du vil have en slidstærk, vaskbar maling 
til indendørs træ med en smuk, halvmat 
finish. 

•  Vælg Interior High Finish 50 – når 
du vil have en ekstra stærk maling til 
inden dørs træ, der giver en vaskbar 
og flot, halvblank overflade.

IN-789IN-786IN-700 IN-784 IN-758IN-772
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Forvandlingens 
kunst
Er det ved at være mange år siden, du sidst malede stuen og tænkte 
over farvesætningen? Eller har du bare lyst til at prøve noget nyt? 
Uanset hvad din anledning er til at male og vælge nye farver, er der god 
grund til at sætte en gennemtænkt farvepalette, der passer til dig og din 
bolig. På den måde kan du skabe et harmonisk udtryk, hvor man både 
kan se, mærke og fornemme forskellen fra før til efter.

Køkkenet er det rum i hjemmet, vi mennesker opholder os mest i. Derfor skal det også indgyde en 
følelse af harmoni og velvære fra morgen til aften. Det kan din farvepalette være med til at skabe! 

Herover ser vi, hvordan det før så stilrene, men også lidt upersonligt udseende køkken fik tilført 
masser af karakter med farver.

Køkken med karakter

Her ser vi tydeligt, hvordan farver kan samle et rum 
og give det sin egen identitet. Samtidig ser vi, hvordan 
den populære hvide vægfarve nogle gange kan få 
et rum med mange møbler og pyntegenstande til at 
se rodet ud. Nu opnår man den lyse lethed med det 
malede gulv og en simplere indretning.

Stuen blev 
samlet

Antwerpen
TIME 06

Sweet 60
IN-788

Lake View
IN-770

TIME 06IN-763IN-788 IN-770IN-703

Før

Før
Efter

Efter
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De nye gør-det-selv film fra Flügger farver viser, hvordan du 
kommer sikkert igennem dit næste projekt, og opnår det flotteste 

resultat. Har du brug for flere råd, er du altid velkommen til at 
ringe eller kigge forbi din lokale Flügger farver.

Har du helt styr på, hvordan du fjerner tapetet, 
fuldspartler væggen eller afdækker dit 

lyse trægulv, så det forbliver lyst? 

Se mere på flugger.dk/gordetselv

Flügger farver 
viser hvordan
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