
Tag dig tid  
– til god tid
Life on Sundays
– Unplugged colours



En farvepalet skabt i samarbejde med Studio FlyHelsted.
 
En palet der indbyder til mere ro og stilhed i dagligdagen – og lidt mere søndag- 
stemning.
 
Hvad er ”god tid” for dig?
 
Uanset om du foretrækker din avis på tryk eller skærm, om musikken kommer fra 
mobilen eller LP-pladespilleren i hjørnet, om du slapper af med en spændende tv-serie 
eller kreativt håndværk – ja, så ved vi, at farver påvirker vores sanser.
 
Så hvad er mere naturligt end at forstærke søndagsfølelsen af god tid, med de rigtige 
farver omkring dig? Derfor har vi udviklet en palet, der skal forstærke sindsstemningen, 
du befinder dig i, når du giver dig tid til ”god tid”.
 
Søndagsfarver til en travl hverdag
 
Farverne er ikke klare, de er heller ikke dæmpede, mørke og dybsindige – de er  
bygget op, så de ikke tager magten fra hverken dig eller rummet, men blot omfavner 
indretningen og sætter en behagelig stemning.
 
Brug farverne helt efter eget behov. De er skabt til at kunne anvendes til store flader, 
og enten hver for sig eller samlet i en palet.
 
Få mere søndagsfølelse ind i en travl hverdag med farverne fra Flügger  
& Studio FlyHelsted.

* Farverne er angivet så trykteknisk korrekt som muligt, de er kun vejledende.

Life on Sundays
– Unplugged colours

Tag dig tid – til god tid



Sunday Soul: En sart grårosa nuance, der på ingen måde  
er sukkersød. Den sætter en stemning, der indbyder til både rå  
og feminin indretning

IN-832 Sunday Soul



Simply Sunday: En smuk grå med toner af blå – meget enkelt  
og alligevel har den karakter. Den er god i rum med mange skygger  
og stort lysindfald. 

IN-837 Simply Sunday



Sunday Dip: En sart men uden at være sødmefyldt  
– og vil egne sig godt til soveværelset mikset med naturlige rå tekstiler.

IN-835 Sunday Dip



Sunday Shelter: Saftig grøn, dog meget lys og minder om duften af forår.  
Vil du have ro og balance i et rum, så er det et godt valg.

IN-834 Sunday Shelter



Misty Sunday: Er en lys blå, med lidt grå undertoner.
Den elsker at være i selskab med de sorte og grå nuancer. Et godt valg  
til køkkenet og sammen med andre lidt mere rå overflader

IN-836 Misty Sunday



Calm Sunday: Vil du have æstetik med lidt mørkere farver,  
så er denne perfekt. Den er rolig og dæmpet, men bliver aldrig dyster.  
Varm grå der egner sig rigtig godt til tone-i-tone indretning.

IN-833 Calm Sunday


