Viktigt att veta inför ditt val av färg och yta:
Färgen på ett golv upplevs ofta som starkare och mer intensiv än det intryck man får
av ett litet färgprov. Vi rekommenderar att ni provmålar för att bedöma färgen på
plats, då omgivningen påverkar intrycket och färgen kan se olika ut i olika ljuskällor.
Våra standardkulörer är valda för att täcka de vanligen förekommande behoven,
och är anpassade för de olika beläggningarna som vi erbjuder.
Produkterna är formulerade för maximal prestanda vid olika användningsområden,
vilket innebär att olika egenskaper måste vägas mot varandra. En del produkter kan
gulna med tiden, men man kan minimera synintrycket genom att välja kulörer med
viss gulton från början och undvika t.ex. ljusblå nyanser.

Ditt kulörval

Vilken färg vill du ha på ditt golv?

Även glans och ytstruktur bör anpassas efter behov. Härdplastbeläggningar är
normalt högblanka, men genom att förse golvet med en matt topplack får man
ett vilsammare intryck för ögat. Det är även lämpligt om golvet är ojämnt eller
vid släpljus från lågt sittande fönster.
Verksamheter där man hanterar t.ex. oljor, fett, pulver eller vatten kan medföra
halkrisk. Genom att tillföra strukturmedel i beläggningen får man ett effektivt
halkskydd. Halkskyddets grovlek påverkar städbarheten och ska därför anpassas
efter verksamheten.
Golvbeläggningar är produkter som håller länge. Välj alltid kulör och struktur på
golvet med verksamheten i åtanke! Tänk också på att olika golv kräver olika typer
av rengöring och underhåll.
Kontakta oss så hjälper vi er att välja rätt. Vi kan också ordna golvprov eller
provbeläggningar i samarbete med någon av våra entreprenörer.

www.eradur.com
Eradur AB - Granitgatan 11 - 254 68 Helsingborg
Tel:042-29 22 50 - Fax:042-29 22 55 - Epost:info@eradur.com

Färgsandsgolv, kulör Mörkgrå

Färgsandsgolv, kulör Grå 50

Kulör Ljusgrå

Kulör Grå 10

Kulör Mellangrå

Kulör Grå 30

Färgsandsgolv, kulör Röd 30

RAL 7035

Kulör Blåröd 1010

RAL 7038 NCS 2903-G36Y

NCS 1902-B96G

RAL 7032 NCS 2906-G88Y
Färgsandsgolv, kulör Grön 25

Färgsandsgolv, kulör Gul 50

Färgsandsgolv, kulör Blå 50

Våra färgsandsgolv kan utföras i många olika
kulörer och effekter. Här visas ett urval av de
vanligaste.

Kulör Blå 30

Kulör Blå 25

Kulör Gul 25

Kulör Gul 30

Till höger presenteras vårt förslag på
lämpliga kulörer för enfärgade golv. Har du
andra önskemål, helst uttryckt i RAL eller
NCS kulörkod, så kan vi oftast erbjuda det
också.
Kontakta oss så ger vi råd för just ert behov.

Färgsandsgolv, kulör Jordbrun 50

RAL 7037 NCS 5401-G34Y

RAL 5014 NCS 4323-R83B

Färgsandsgolv, kulör Orange 25

RAL 6021 NCS 3323-G27Y

Kulör Jordbrun 25

Kulör Jordbrun 30

Kulör Orange 30

RAL 1001 NCS 2320-Y17R

På grund av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

RAL 8004 NCS 4738-Y67R

