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Kulörer för putshus
Färgkarta med 35 kulörer för helmatta putsfasader

Målningssystem för 
putsade fasader.
När du valt kulör är det dags att välja produkt. För putsfasader 
är valet enkelt. Vårt målningssystem för putsade fasader 
består av Mineral grundfärg och Puts täckfärg som skyddar 
fasaden och bevarar kulören under lång tid framöver.
Har du frågor om produkter, kulörval, arbetsråd eller annat, 
välkommen att kontakta din närmaste återförsäljare. 
Kontaktuppgifter hittar du på alcro.se.

Fasadkulör 
201 Äggskal

Fasadkulör 
281 Kålrot

Omslagsbild: 
Fasadkulör 
201 Äggskal

Färgkartan är bra, 
men verkligheten bättre. 
Alla kulörer i den här färgkartan är noga utvalda för att fungera 
över större ytor på putsade fasader. Att kulörerna är lite däm-
pade är helt i sin ordning: ljusare kulörer blir lätt för grälla över 
större ytor.

När du har hittat en kulör du gillar är det en klok idé att prov- 
måla minst en kvadratmeter för att se hur den passar i verklig- 
heten. Har din fasad en grov putsstruktur kan skuggverkan 
exempelvis göra att kulören upplevs som mörkare i verkligheten 
än på provet.

Utöver färgkartan kan du hitta mycket inspiration till kulörvalet 
i din närmaste omgivning. Så titta runt på husen i grannskapet 
och se om det finns något du gillar. Fasadexperten hos din när- 
maste Alcroåterförsäljare hjälper dig gärna med ditt slutgiltiga val.

Putskulörer genom 
tiderna.
Kulören på putsade hus präglades under lång tid av lokala 
färgskalor utifrån de material som närområdet bjöd. Fram  
till 1500-talet innebar det kalkfärg och mineralpigment – rött, 
brunt, beige – tagna direkt ur jorden. Putsens resa därefter  
avslöjar en stor variation i status och färgskala. Kulörerna  
i denna färgkarta är omsorgsfullt utprövade för att fungera  
på såväl hus byggda i klassisk stil som på mer moderna villor.

Lite tankar kring kulörval. 
När du väljer kulör till ditt hus finns det flera frågor att ta  
ställning till. Hur ser omgivande byggnation och natur ut?  
Bör huset färgsättas i samklang med någon speciell bygg-
nadsstil eller färgsättningstradition? Finns det lokala regler 
kring fasadkulörer och material? 

Den kanske viktigaste frågan av dem alla är förstås: Vilken 
kulör klappar ditt hjärta lite extra för? För att du ska slippa 
välja mellan tusentals olika kulörer har vi på Alcro, i samarbete 
med arkitekt Karin Fridell Anter, gjort ett urval av 35 kulörer för 
putsade fasader. Alla behändigt samlade i den här färgkartan.
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201 Äggskal 278 Duva

290 Mannagryn 148 Dis

284 Curry 7 Kalkstensgrå

313 Guldkatt 308 Kitt

314 Karamell

280 Näver 256 Kobbe

281 Kålrot 316 Blåmes

283 Sahara 287 Ask

315 Räv 292 Murbruk

294 Latte

289 Pärla 257 Åskmoln

282 Lök 252 Blålera

317 Puma 171 Salamander

297 Nypon 293 Mjölkchoklad

298 Putsrosa

291 Sandsten 277 Ljus Grafit

285 Amfora 253 Regn

295 Nougat 286 Kapris

299 Oxidröd

296 Ökensand

Fasadkulör
317 Puma

Fasadkulör
253 Regn


