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Farver spil ler en usædvanlig fremtrædende rolle i  vores l iv. De kan påvirke vores tankegang, inspirere 
vores beslutningstagning og påvirke vores humør. Fra at forårsage ændringer t i l  at ændre reaktioner – 
farver er mere kraftfulde, end vi tror. 
 
At vælge passende farver t i l  dit hjem, de forskell ige rum og rumti lbehør som radiatorer osv. er et vigtigt 
aspekt af boligindretning, og det er alt id godt at vide en t ing eller to om de forskell ige farver. 
 
Når du vælger væg-, gulv- el ler radiatorfarver, er det vigtigt at have rummets mål for øje. Farver er 
ofte opdelt i  to kategorier: varme og kølige toner. Varme farver er de røde, orange og gule sider af 
farvespektret, og de er forbundet med varme og komfort.  De er generelt forbundet med l idenskab, 
legesyge og glæde, hvi lket gør dem egnet t i l  soveværelser og rum hvor du ønsker at skabe en intim og 
hyggelug atmosfære.  
 
Derimod er kølige farver de blå, l i l la og grønne sider af farvespektret. De er mere beroligende 
og afslappende end varme farver, og blå bruges ofte t i l  at skabe selvskkerhed og t i l l id, mens l i l la 
bruges t i l  at fremkalde kreativitet. Dette gør dem ti l  gode farver at bruge i køkkener, spisestuer og 
arbejdsværelser.

DE FORSKELLIGE FARVER
Psykologien bag farver kan være fascinerende, og vi lærer mere om farver og vores reaktion på dem 
hver dag. Vi har forsøgt at samle de mest almindelige forståelser af,  hvad de forskell ige farver betyder, 
hvad de symboliserer, og hvordan vi som mennesker bl iver påvirket af dem. 
 
Alle farver vækker forskell ige følelser og kan påvirke vores adfærd, og det er derfor ikke uden 
betydning, hvis vi beslutter os for at bruge en farvet radiator som fokuspunkt i  vores stue, el ler hvis vi 
på den anden side beslutter os for at holde radiatoren neutral og lade den falde i med vægfarven.

DINE MULIGHEDER
Alle vores produkter leveres som standard i hvid RAL 9016 og alt id i  glans 70.

DET KLASSISKE RAL SYSTEM
For et stænk af farve t i lbyder vi at male al le vores produkter fra det klassiske RAL farvekataloget, i 
enten glans 30 eller 70. Klassisk RAL System er den mest populære centraleuropæiske farvestandard, 
der anvendes i dag, og vi kan levere vores radiatorer i  213 RAL farver inklusive vores standard hvid, RAL 
9016, Traff ic White. 
På de næste sider kan du f inde al le vores t i lgængelige RAL-farver. Når du vælger en farve, anbefaler 
vi alt id, at du enten kigger online efter farvematch i henhold t i l  dette farvekort el ler besøge din lokale 
farvehandler for at se et fysisk RAL farvekort. 

NATURAL COLOUR SYSTEM
Som et supplement t i l  det klassiske RAL farvekatalog, t i lbyder vi også at male vores produkter i  henhold 
t i l  NCS eller Natutal ColoUr System. NCS-systemet er et skandinavisk udviklet system og er baseret 
på den måde, det menneskelige øje ser farver på. Da der er f lere hundrede forskell ige NCS farver, har 
vi valgt ikke for at vise dem her, men råder dig t i l  at kigge online efter et farvematch eller besøge din 
lokale farvehandler for et farvematch. NCS-farverne t i lbydes også som glans 70 eller 30.

For spørgsmål, bedes du tale med din lokale konsulent el ler r inge t i l  Hudevad kundeservice for at få 
hjælp. 
 
Vores farvepriser kan f indes på side 17 i  dette katalog. 

FARVERNES MAGT
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DE VARME FARVER - GUL, ORANGE OG RØD
Gule nuancer

Gul er farven på lykke og optimisme. Gul er en munter og energisk farve, der bringer sjov og glæde 
ind i verden. Den gør indlæring nemmere, da det påvirker den logiske del af hjernen, st imulerer 
mental i tet og opfattelse, inspirerer t i l  eftertanke og nysgerrighed og booster entusiasme og selvti l l id. 
 
De gule nuancer gør beslutningstagning lettere og siges at give klarhed t i l  tankerne. Gul st imulerer 
nervesystemet og skærper din hukommelse og koncentration og vi l  gøre kommunikationen lettere. 
  
En gul radiator kunne derfor være en god idé i arbejdsværelset, på børneværelset el ler i  køkkent, hvor I 
spiser morgenmad, for den perfekte morgen og start på en ny dag.

RAL 1000
Green Beige

RAL 1001
Beige

RAL 1002
Sand Yellow

RAL 1003
Signal Yellow

RAL 1004
Golden Yellow

RAL 1005
Honey Yellow

RAL 1006
Maize Yellow

RAL 1007
Da�odil Yellow

RAL 1011
Brown Beige

RAL 1012
Lemon Yellow

RAL 1013
Oyster White

RAL 1014
Ivory

RAL 1015
Light Ivory

RAL 1016
Sulphur Yellow

RAL 1017
Sa�ron Yellow

RAL 1018
Zinc Yellow

RAL 1019
Grey Beige

RAL 1020
Olive Yellow

RAL 1021
Rape Yellow

RAL 1023
Tra�c Yellow

RAL 1024
Ochre Yellow

RAL 1026
Luminous Yellow

RAL 1027
Curry

RAL 1028
Melon Yellow

RAL 1032
Broom Yellow

RAL 1033
Dahlia Yellow

RAL 1034
Pastel Yellow

RAL 1035
Pearl Beige

RAL 1036
Pearl Gold

RAL 1037
Sun Yellow

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give 
garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt.
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Orange nuancer

Farven for entusiasme og følelser. Orange udstråler varme og glæde og betragtes som en sjov farve, 
der giver følelsesmæssig styrke. Det er optimistisk og opløftende, t i l føjer spontanitet og posit ivitet 
t i l  l ivet og t i lskynder t i l  social kontakt og kommunikation. Det er en ungdommelig og energisk farve. 
 
De orange nuancer øger kreativiteten og opmuntrer t i l  aktiviteter og social i t  samvær og kan også stimulere 
appetitten. Ofte forbindes de orange nuancer med ungdommelighed, det at være trendy og generelt være 
afslappet.
  
En orange radiator kan bruges overalt ,  hvor du ønsker at løfte stemningen og skabe en følelse af glæde 
og varme. Brug den i entreen t i l  at byde dine gæster velkommen, el ler brug den i spiseområdet for at 
opmuntre dine børn t i l  at spise

RAL 2000
Yellow Orange

RAL 2001
red Orange

RAL 2002
Vermilion

RAL 2003
Pastel Orange

RAL 2004
Pure Orange

RAL 2005
Luminous Orange

RAL 2007
Lum. B Orange 

RAL 2008
Bright Red Orange

RAL 2009
Tra�c Orange

RAL 2010
Signal Orange

RAL 2011
Deep Orange

RAL 2012
Salmon Orange

RAL 2013
Pearl Orange
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Røde nuancer

Farven for passion og energi. Rød t i l trækker opmærksomhed som ingen anden farve og udstråler en 
stærk og kraftfuld energi, der motiverer os t i l  at handle. Den er også knyttet t i l  seksualitet og stimulerer 
dyb og intim l idenskab. Rød bruges al lestedsnærværende ti l  at advare og signalere forsigtighed og fare. 
 
Som mennesker er vi påvirket af rødt, da det kan øge vores entusiasme, st imulere energi og kan øge 
blodtrykket, forårsage hjertebanken og øget puls. Rød er handlingsdrevet og øger din selvti l l id og giver 
en følelse af sikkerhed og beskyttelse. 
 
En radiator med rød nuance kan lyse ethvert rum op og vi l  være det perfekte fokuspunkt. Hvis du har en 
rød væg, så mal din radiator i  samme farve eller giv den en smuk nuance af din vægfarve for at få den t i l 
at harmonere med rummets stemning.  

RAL 3000
Flame Red

RAL 3001
Signal Red

RAL 3002
Carmine Red

RAL 3003
Ruby Red

RAL 3004
Purple Red

RAL 3005
Wine Red

RAL 3007
Black Red 

RAL 3009
Oxide Red

RAL 3011
Brown Red

RAL 3012
Beige Red

RAL 3013
Tomato Red

RAL 3014
Antique Pink

RAL 3015
Light Pink

RAL 3016
Coral Red

RAL 3017
Rose

RAL 3018
Strawberry Red

RAL 3020
Tra�c Red

RAL 3022
Salmon Pink

RAL 3024
Luminous Red

RAL 3026
Luminous B. Red

RAL 3027
Raspberry Red

RAL 3028
Pure Red

RAL 3031
Orient Red

RAL 3032
Pearl Ruby Red

RAL 3033
Pearl Pink

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give 
garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt.
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DE KØLIGE FARVER - VIOLET, BLÅ OG GRØN
 
Violette eller l i l la nuancer

Violet er farven på spir i tual i tet og fantasi og kan inspirere os og give os en følelse af indsigt. Li l la og 
violette nuancer er også forbundet med tapperhed og mod, de kongelige og med skøn luksus. 
 
De violette nuancer kan stimulere stemningen og kan berolige sindet og nerverne. Violette og l i l la 
farver er ofte forbundet med spir i tual i tet og kan også t i lskynde t i l  kreativitet og øge fantasien. 
  
Afhængigt af nuancen kan violette el ler l i l la radiatorer bruges i al le rum i huset el ler ejendommen. Da 
violet er en blanding af den rol ige blå og den spændende røde, kan farven t i l føje en anderledes f lair t i l 
forskell ige rum. Få radiatoren t i l  at smelte sammen med væggen eller gør det t i l  et statement i  rummet. 
Violet kan være dramatiske eller enkel og skabe overskud og hygge i et arkitektonisk enkelt rum.

RAL 4001
Red Lilac

RAL 4002
Red Violet

RAL 4003
Heather Violet

RAL 4004
Claret Violet

RAL 4005
Blue Lilac

RAL 4006
Tra�c Purple

RAL 4007
Purple Violet

RAL 4008
Signal Violet

RAL 4009
Pastel Violet

RAL 4010
Telemagenta

RAL 4011
Pearl Violet

RAL 4012
Pearl Blackberry
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Blå nuancer

Blå er farven på t i l l id og loyali tet og har en beroligende og afslappende effekt på vores psyke, som 
giver os ro og får os t i l  at føle os trygge og afslappede. Blå er ofte et tegn på stabil i tet og pålidelighed, 
og bruges ofte på kontorer og i rum, hvor folk skal være effektive og produktive. Blå siges også at 
kunne sænke vores puls. 
 
De blå nuancer beroliger og gør os afslappede og åbne for kommunikation. Det kan give os en følelse 
af kølighed og fred og kan udvide vores perspektiv og intuit ion. 
 
En blå radiator kan bruges overalt ,  hvor farven vi l le passe t i l  interiøret, da blå er en farve, som rigtig 
mange mennesker kan l ide. Radiatoren i stuen vi l le være perfekt med en blå nuance for en afslappende 
og fredelig stemning eller giv din køkkenradiator en perfekt blå for følelse af effektivitet og stabil i tet.

RAL 5000
Violet Blue

RAL 5001
Green Blue

RAL 5002
Ultramarine Blue

RAL 5003
Sapphire Blue

RAL 5004
Black Blue

RAL 5005
Signal Blue 

RAL 5007
Brilliant Blue

RAL 5008
Grey Blue

RAL 5009
Azure Blue

RAL 5010
Gentian Blue

RAL 5011
Steel Blue

RAL 5012
Light Blue

RAL 5013
Cobalt Blue

RAL 5014
Pigeon Blue

RAL 5015
Sky Blue

RAL 5017
Tra�c Blue

RAL 5018
Turquoise Blue

RAL 5019
Capri Blue

RAL 5020
Ocean Blue

RAL 5021
Water Blue

RAL5022
Night Blue

RAL 5023
Distant Blue

RAL 5024
Pastel Blue

RAL 5025
Pearl Gentian Blue

RAL 5026
Pearl Night Blue

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give 
garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt.
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RAL 6000
Patina Green

RAL 6001
Emerald Green

RAL 6002
Leaf Green

RAL 6003
Olive Green

RAL 6004
Blue Green

RAL 6005
Moss Green 

RAL 6006
Grey Olive

RAL 6007
Bottle Green

RAL 6008
Brown Green

RAL 6009
Fir Green

RAL 6010
Grass Green

RAL 6011
Reseda Green

RAL 6012
Blasck Green 

RAL 6013
Reed Green

RAL 6014
Yellow Olive

RAL 6015
Black Olive

RAL 6016
Turquoise Green

RAL 6017
May Green

RAL 6018
Yellow Green 

RAL 6019
Pastel Green

RAL 6020
Chrome Green

RAL 6021
Pale Green

RAL 6022
Olive Drab

RAL 6024
Tra�c Green

RAL 6025
Fern Green

RAL 6026
Opal Green

RAL 6027
Light Green

RAL 6028
Pine Green

RAL 6029
Mint Green

RAL 6032
Signal Green

RAL 6033
Mint Turquoise

RAL 6034
Pastel Turquoise

RAL 6035
Pearl Green

RAL 6036
Pearl Opal Green

RAL 6037
Pure Green

RAL 6038
Luminous Green

Grønne nuancer

Grøn er farven på harmoni og sundhed - og er forbundet med fr iskhed, fred, hvi le og sikkerhed. 
Grøn er en generøs og afslappende farve, der revital iserer vores krop og sind. Det balancerer vores 
følelser og efterlader os trygge og sikre. Den giver os også håb med løfter om vækst og velstand og 
fremkalder en følelse af overf lod. 
 
De grønne nuancer l indrer og giver både mental og fysisk afslapning og kan endda hjælpe med at 
behandle depression, nervøsitet og angst. Farven grøn giver en følelse af fornyelse, fr ihed, selvkontrol 
og harmoni. 
  
En grøn radiator er perfekt t i l  soveværelset t i l  at skabe en afslappet og rol ig atmosfære eller få en grøn 
radiator i  stuen for skaben en stemning af ro og sikkerhed.

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give 
garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt.
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DE NEUTRALE FARVER - GRÅ, BRUN, SORT OG HVID
 
Neutrale farver er nuancer, der ser ud t i l  at mangle farve, men som ofte har underl iggende nuancer, der 
ændrer sig med forskell ig belysning. Eksempler på neutrale farver omfatter beige, grå, creme, brun, sort 
og hvid. Den neutrale farvepalet omfatter sort ,  hvid, brun og grå, som alle falder ind under kategorien 
ren farve, hvi lket betyder, at de er fuldt mættede og ikke har en underl iggende farve.

Grå nuancer

Grå er farven på kompromis og kontrol.  Grå ses som neutral ,  konservativ og uden de store dikkedarer. 
Grå virker stabil ,  pålidelig og beroligende og reducerer energi fra andre farver og kan derfor give et 
rum med forskell ige grå nuancer en elegant og futurist isk designfølelse. Brug gerne grå på en radiator 
for at få den t i l  at smelte sammen med de andre nuancer i  rummet el ler mal den en mørk grå på en 
lysere væg for at fremhæve den og får den t i l  at ski l le sig ud fra resten af rummet. Grå er smuk med alle 
naturl ige træsorter.

RAL 6018
Yellow Green 

RAL 6019
Pastel Green

RAL 6020
Chrome Green

RAL 6021
Pale Green

RAL 6022
Olive Drab

RAL 6024
Tra	c Green

RAL 7000
Squirrel Grey

RAL 7001
Silver Grey

RAL 7002
Olive Grey

RAL 7003
Moss Grey

RAL 7004
Signal Grey

RAL 7005
Mouse Grey 

RAL 7006
Beige Grey

RAL 7008
Khaki Grey

RAL 7009
Green Grey

RAL 7010
Tarpaulin Grey

RAL 7011
Iron Grey

RAL 7012
Basalt Grey

RAL 7013
Brown Grey 

RAL 7015
Slate Grey

RAL 7016
Anthracite Grey

RAL 7021
Black Grey

RAL 7022
Umbra Grey

RAL 7023
Concrete Grey

RAL 7024
Graphite Grey

RAL 7026
Granite Gray

RAL 7030
Stone Grey

RAL 7031
Blue Grey

RAL 7032
Pepple Grey

RAL 7033
Cement Grey

RAL 7034
Yellow Grey

RAL 7035
Light Grey

RAL 7036
Platinum Grey

RAL 7037
Dusty Grey

RAL 7038
Agate Grey

RAL 7039
Quartz Grey

RAL 7040
Window Grey

RAL 7042
Tra	c Grey A

RAL 7043
Tra	c Grey B

RAL 7044
Silky Grey

RAL 7045
Telegrey 1

RAL 7046
Telegrey 2

RAL 7047
Telegrey 4

RAL 7048
Pearl Mouse Grey

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give 
garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt.
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Brune nuancer

Brun er stabil og pålidelighed og kan uden problemer få et rum at føles hyggeligt og varmt. 
 
De brune nuancer skaber jordforbindelse og giver en følelse af orden i rummet og forhåbentl ig også 
i dit l iv. Der er uendelige muligheder ved brugen af brun, da du kan blande nuancerne og skabe 
en dramatisk effekt el ler blande brun med træ og naturl ige elementer for at skabe en subti l  diskret 
elegance. 
 
En brun radiator kan for mange virke rigtig kedelig, men brug en f lot og fyldig brun t i l  at fremhæve 
stærkere farver som l imegrøn eller orange, hvi lket virkelig vi l  få radiatoren t i l  at kontrastere med 
rummets interiør. 
Brug gerne en brun radiator og brun væg for at nedtone et rum ved at give radiatoren en lysere eller 
mørkere brun nuance end væggen. En brun radiator vi l  være perfekt i  en stue eller spisestue.

RAL 7047
Telegrey 4

RAL 7048
Pearl Mouse Grey

RAL 8000
Green Brown 

RAL 8001
Ochre Brown

RAL 8002
Signal Brown

RAL 8003
Cley Brown

RAL 8004
Copper Brown

RAL 8007
Fawn Brown

RAL 8008
Olive Brown

RAL 8011
Nut Brown 

RAL 8012
Red Brown

RAL 8014
Sepia Brown

RAL 8015
Chestnut Brown

RAL 8016
Mahogany Brown

RAL 8017
Chocolate Brown

RAL 8019
Grey Brown

RAL 8022
Black Brown

RAL 8023
Orange Brown

RAL 8024
Beige Brown

RAL 8025
Pale Brown

RAL 8028
Terra Brown

RAL 8029
Pearl Copper

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give 
garanti for, at farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt.
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Sort og hvide nuancer

Indretning med sort og hvid har været et hit i  mange år, og det er let at forstå hvorfor, da sort oser af kraft , 
sofist ikering og autoritet og får os t i l  at føle os trygge og beskyttede. 
Sort er ofte parret med hvid. Hvid er  den sande balance mellem alle farver og er forbundet med renlighed, 
enkelhed og perfektion. 

Sammen betragtes de som en af de mest ikoniske farvekombinationer i  indretningshistorien for deres 
t idløshed og alsidighed.
 
Vores standardradiator er malet hvid hvi lket gør den velegnet at kombinere med praktisk talt enhver anden 
farve. Sorte radiatorer har i  det seneste årt i  været mere og mere efterspurgte, og det er let at se hvorfor. 
Når du maler din radiator sort gør du den t i l  et statement og får den t i l  at kræve opmærksomhed i rummet.
 

RAL 7047
Telegrey 4

RAL 7048
Pearl Mouse Grey

RAL 9001
Cream 

RAL 9002
Grey White

RAL 9003
Signal White

RAL 9004
Singnal Black

RAL 9005
Jet Black

RAL 9006
White Aluminium

RAL 9007
Grey Aluminium

RAL 9010
Pure White

RAL 9011
Graphite Black

RAL 9016
Tra�c White

RAL 9017
Tra�c Black

RAL 9018
Papyrus White

RAL 9022
Pearl Light Grey

RAL 9023
Pearl Dark Grey
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I n k l u d e r e t  i  p r i s e n

D K K  1 . 4 8 5 , -

3 5  %

3 5  %

4 5 0 , -

VO R E S  P R I S E R

R A L  9 0 1 6  -  g l a n s  7 0

R A L  K l a s s i s k  -  t i l l æ g

R A L  S p e c i a l  /  R A L  E f f e k t *

N C S  F a r v e r

F a r v e  p r ø v e

Bemærk:
Der er INGEN farveopstartsgebyr på nogen af vores farver. 

Farveti l lægsprisen er pr. radiator. 
Der er ingen rabat på farveti l læg. 
 
Derfor er farvepriserne beregnet som følger: 
Radiatorens basispris 
+ merpris som i ovenstående tabel

 

* 
WVi forbeholder os retten t i l  at bruge pulver el ler våd maling på RAL Special og RAL Effekt farver.
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