Utomhusfärger

Fasad: Vitriolgrå 57
Foder: Lada 54

Fasad: Herrgårdsgul 55

Dörr: Herrgårdsgul 55
Fasad: Lycke Faluröd 53

Lycke Färg

Fasad: Aska 60
Foder: White Haze 17

Lycke är kvalitetsfärg som är tillverkad i Skandinavien efter
en enkel filosofi: skönhet för alla hem oavsett smak.
Vad skönhet är bestämmer du, därför blandas Lycke i den
kulören du vill ha. Inom Lyckefamiljen finns prisvärda
produkter för alla projekt, stora som små. Skönhet, för alla
hem, helt enkelt. Lycke säljs exklusivt hos Happy Homes.

TIPS NÄR DU SKA MÅLA MED LYCKE UTOMHUSFÄRG
För ett mer hållbart resultat använd Lycke systemmålning. Det innebär
att du målar fasaden i tre steg och med tre olika typer av produkter.
Dessa fyller olika funktioner och skapar olika skyddsbarriärer.

Fasad: Aska 60
Foder: White Haze 17

1. Börja med Lycke Grundolja. Behandla de delar av
fasaden som är mest utsatta för fukt, såsom ändträ
och spikskallar. Hela fasaden ska inte behandlas med
grundolja.

3. När grundfärgen har torkat är det dags för två slutstrykningar av fasadfärg. Välj mellan Lycke Fasadfärg,
Lycke Reko Fasadfärg eller Lycke Reko Allroundfärg.
Alla färger är vattenbaserade och håller hög kvalitet.

2. När grundoljan har torkat måla därefter ett lager med
Lycke Grundfärg på hela fasaden. Grundfärgens uppgift
är att skydda mot fuktinträngningen, missfärgning och
skapa bättre fäste för fasadfärgen.

Om du ska måla om en tidigare målad fasad:
Ta hjälp av din närmaste Happy Homes-butik
för vilken typ av färg och system som passar
just ditt hus!

Uvalda Lyckekulörer för fasad,
snickerier och möbler utomhus.
modern living

Här har vi valt ut kulörer för en modern livstil och husdesign.
I en lugn gråskala skapas balans med toner av vitt och svart.

jordnära

I den här kulörfamiljen har vi valt kulörer som harmoniserar med naturen runt omkring husknuten.
Med lite gult i det grå skapas en fin samklang mellan hus och natur.

Clay 58

Autumn Reeds 34

Sand 59

Nature Beige 61

Aska 60

NCS S 7005-Y20R

NCS S 1005-Y20R

NCS S 1510-Y10R

NCS S 2005-Y20R

NCS S 2002-Y

hav och land

Den här kulörfamiljen gör sig extra fin för hus som ligger nära vatten. Plocka upp de blå och
gröna speglingarna från vattendrag för att få huset att smälta in i omgivningen.

White Haze 17

Lyme Stone White 40

Midvinter 52

Graphite 51

Storm 50

NCS S S 0502-Y

NCS S 0500-N

NCS S 8500-N

NCS S 6502-Y

NCS S 1502-Y

home sweet home

Här har vi plockat upp klassiska huskulörer från klassiska svenska hus.
Vill du hålla dig till trygga traditioner så hittar du din favorit här.

Seaside 62

Sjögräs 65

Mossa 66

Trädlava 64

Silverpil 63

NCS S 5010-B10G

NCS S 4010-G50Y

NCS S 6010-G50Y

NCS S 3005-G20Y

NCS S 3005-G80Y

detaljer

Här har vi samlat några mer kulörta färgtoner. Dessa passar extra fint till fönsterfoder,
dörrar och snickeridetaljer. De sätter pricken över i:et utan att ta över intrycket för mycket.

Lycke Faluröd 53

Lada 54

Herrgårdsgul 55

Havregul 56

Vitriolgrå 57

NCS S 5040-Y80R

NCS S 5040-Y70R

NCS S 2040-Y10R

NCS S 2020-Y20R

NCS S 4502-Y

Fotografer: Carin Norberg @villasjovik, Ellinor Bergman & Sarah Stråth @interiorbysarahstrath

Forest Green 67

Gröngöling 70

Slate Blue 68

Rapsgul 66

Maple 69

NCS S 8010-G10Y

NCS S 5010-G30Y

NCS S 6010-R90B

NCS S 2050-Y20R

NCS S 4050-Y70R

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. Tänk på att större målade ytor upplevs som annorlunda än på ett färgprov.
Vi rekommenderar därför alltid att provmåla först. Välkommen in till någon av Happy Homes 80 butiker för vidare råd och hjälp.

Produktöversikt utomhusfärger

Lycke Reko | Fasadfärg

Lycke | Fasadfärg

Fasadfärg av god kvalitet som ger
din fasad långsiktigt skydd
mot sol och regn och minskar
mögelangrepp på färgytan.

Högkvalitativ fasadfärg med mycket bra
täckförmåga. Den slitstarka och väderbeständiga ytan ger ett mycket långvarigt
skydd mot sol och regn och minimerar
mögelangrepp på färgytan.

Fasad: Trädlava 64
Foder: White Haze 17

Lycke | Allroundfärg

Lycke | Grundfärg

En utomhusfärg med bra
täckförmåga. Passar utmärkt för
trädgårdsmöbler, lekstugor
och staket.

En grundfärg som passar
utmärkt för träfasader, staket och
trädgårdsmöbler. För både
nytt eller tidigare målat trä.

Lycke | Grundolja
En grundolja för utomhusbruk. För ändträ och
spikskallar på obehandlat trä och barskrapade
träytor. Oljan förbättrar väderbeständigheten
och minimerar risken för mögelangrepp.

GÅR AT T BL ANDA I VILKEN KULÖR DU VILL

Fasad och foder: Lyme Stone White 40

Fasad och foder: White Haze 17
@interiorbysarahstrath

Osäker på kulör?
Provmåla först.

BURK ARNA ÄR TILLVERK ADE I 50 % ÅTERVUNNEN PL AST

Låt en fasadexpert
besiktiga fasaden
Fasadkollen är en tjänst för dig som ska måla om huset eller
undrar hur fasaden mår. När du bokar tjänsten kommer en av våra
certifierade fasadexperter hem till dig och besiktigar din fasad, så att
du kan känna dig trygg i att allt blir rätt. Du får svar på dina frågor och
tillsammans går ni igenom lämpliga åtgärder och produktval.
Välkommen att boka tid hos din lokala
Happy Homes-handlare eller på happyhomes.se

