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ad.junior

Zeo 8 år

ad.junior, en helt ny kulörkollektion från Alcro. Som alla ad.kollektioner är den noggrant
utvald. Men den här gången har vi inte använt oss av svenska designers, inredare och
arkitekter för att välja ut kulörerna, utan istället tagit hjälp av deras barn.
Sex tjejer och fyra killar i åldrarna sex till nio år har under en glad och högljudd färg
valsdag hos oss på Alcro, funderat över vilka kulörer som passar bäst när man äter, sover,
badar, leker, vilar och skapar. Resultatet är en spännande och färgsprakande kollektion
med en hel del oförväntade inslag. Kulörer som kan användas till både väggar, golv, tak
och möbler och självklart gäller Alcro Kulörgaranti för ad.junior-kollektionen.
Vi vill härmed rikta ett varmt tack till Nora, Rut, Alice, Carl-Johan, Tindra, Ove,
Märtha, Zeo, Mimmi och Vide för hjälpen – både med valet av kulörer och de fina
namnen på dem.

Svanmärket på denna trycksak omfattar inte färgproverna.

Jag tycker om både grön, röd, svart och blå – isigt blå.
Hemma är det mest vitt, fast en vägg är isigt blå.

ad.junior
Kulörer utvalda av barn

Att tänka på när du väljer färg
När du väljer vilken färg du ska måla med rekommenderar vi att du väljer vattenburna
miljöanpassade färger, som är godkända av Astma- och Allergiförbundet samt miljö
märkta med Svanen och EU-blomman. Läs gärna vidare i vår broschyr, Måla Medvetet,
om vilka produkter som har de olika miljömärkningarna.
Tänk också på att vädra ur noggrant när ni målat. Våra miljömärkta färger är de som
luktar minst och är skonsammast, både för dig som målar och för miljön. Men även de
snällaste färgerna luktar nymålat och barn har känsligare luktsinne än vuxna. Det mesta
av lukten försvinner dock under de första dagarna.
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Alcro
Kulörgaranti!

Jag gillar ljust blått och ljust grönt.
Och det är svårt att säga vilket som är bäst.
Man måste se dom först.
Carl-Johan 9 år

ad.junior

Jag gillar lila, för det passar till precis allt.
Fast jag skulle måla grönt i mitt eget rum.
Rut 6 år

5 Strutt

8 Solis

1 Blupp-blupp

7 Hjärta

14 Is

16 Grekland

2 Blick

15 Fisk

6 Groon

4 Tigergrön

869 Tallbarr

10 Hårdrock

871 Racing

12 Uranus

13 Tystnad

Tänk på: Till Hjärta, Solis
och Groon bör du först
måla med vår rekommenderade grundfärgskulör
för att kulören ska få bra
täckning och komma till
sin rätt.

