
FARVERIG
Glaspartier med knald på farverne



LIV OG GLÆDE I INDRETNINGEN
STADIP COLOR® er lamineret glas med et mellemlag af farvet fo-
lie. Med STADIP COLOR® kan du indrette dig præcist så farverigt, du 
ønsker. Giv dine glasflader farve, der understreger og fremhæver den 
dynamik, du ønsker dig i dine rum og skab omgivelser, der inspirerer 
og sætter en stemning. 

Vælg et farvekoncept der understøtter din virksomheds farver, eller 
skab kontraster og farvepaletter der gør vægge og rum så unikke, 
at de bliver husket og genkendt. Både skillevægge, afskærmninger, 
rumdelere og andre glasflader bliver farverige indslag i indretningen af 
kontorer, butikker og private hjem. 

Brug persienneruder til
   › Skillevægge 

   › Rumdelere

   › Gangarealer

   › Undersøgelsesrum

   › Mødelokaler

  

1000-VIS AF FARVER
Med folier i 8 basisfarver, 4 specialfarver og sort og hvid kan du skabe 
1000-vis af farver. Vælg op til fire folier i hvert glas og ram netop de 
farvenuancer, der passer din indretning. Du kan vælge både gennem-
sigtige og matterede folier og regulere lysets styrke i de rum, hvor det 
er nødvendigt. 

Med dit valg af folier bestemmer du, hvordan farve og lys skal påvirke 
indretningen. Med STADIP COLOR® kan du give din lounge et afdæm-
pet lysindfald og en hyggelig stemning. Eller du kan skabe et skarpt lys 
med effektfulde kontraster for en dramatisk indretning af butikslokalet. 

STADIP COLOR® er glasløsninger, der skaber farverige rum med et 
godt lysindfald.

Skab dine farver
Med de 14 basisfarver kan du skabe 
1000-vis af farver til dine glaspartier. 
I hvert glas kan du indsætte op til fire 
folier, og du kan skabe lige præcis de 
farvenuancer, der passer i din  
indretning. 

Basisfarver til STADIP COLOR® -  
vejledende farvegengivelse

 

  
001

Coral Rose
002

Aquamarine
003

Smoke Grey
004

Sahara Sun

005
Ruby Red

006
Sapphire

007
Evening Shadow

008
Golden Light

000C
Deep Red

000D
True Blue

000E
Tangerine

000H
Ocean Grey

000F
Polar White

000G
Absolute Black

ALLE VORES PRODUKTER ER CE-MÆRKEDE


