
Tant Johanna vælger Sadolins nye farvekollektion
Sadolins nye farvekollektion gengiver naturens smukke nuancer. Tre primærfarver og tre komplementærfarver i grålige farver
med et strejf af grønt og blåt. Farvepaletten er håndplukket af Tant Johanna (Johanna Bradford), stylist og en af Nordens
førende indretningsbloggere. 

For Johanna er det vigtigt, at farverne i hjemmet tilhører samme “familie”. En rød tråd i farvevalget skaber et homogent hjem.

– Jeg kan lide de dybe og lidt mørke farver lige nu; grå toner med et anstrøg af grønt og blåt. At matche dem med lysere komplementærfarver
giver en vidunderlig helhed. Min absolute favorit i kollektionen er Dusty Blue. Den tror jeg kommer til at erstatte den grønne væg i mit
soveværelse, siger Johanna Bradford.

Tant Johannas kollektion til Sadolin får os til at tænke på naturen. Behagelige og stilrene nuancer, som nemt kan komplettere hinanden. Det er
farver, som er udviklet til at holde i lang tid samtidig med, at de matcher de aktuelle indretningstrends perfekt. Et tips er at matche dem med
naturmaterialer for at skabe et mere levende og hyggeligt hjem. Også metaller som kobber og zink passer rigtigt godt til. 

– Med Johannas stilsikre farvevalg som basis, vil vi inspirere vores kunder og hjælpe dem med at se, hvor nemt det er at lykkes med farver og
indretning, siger Kamilla Forshell, Brand Manager hos Sadolin.

I samarbejdet med Sadolin viser Johanna farvesammensætninger med de tre primærfarver i forskellige miljøer og matcher med tre
komplementærfarver. Alle Sadolins trendfarver findes både som maling til vægge og træværk.

I Tant Johannas kollektion til Sadolin indgår:
Warm stone F6.05.70 (primærfarve)
Green Mist J0.05.65 (primærfarve)
Dusty Blue S1.09.41 (primærfarve)
Graphite Blue SN.02.28 (komplementærfarve)
Dark Jade L2.18.16 (komplementærfarve)
Ivory White G3.03.84 (komplementærfarve)

På www.sadolin.dk finder du flere informationer, tips og gode råd til at føre dit hjemmeprojekt ud i livet. Fra uge 7 kan du deltage i
konkurrencen om at vinde maling til en værdi af 5000 kroner. Tag et billed af det rum, du skal have malet, tag med #sadolinmakeover og
beskriv hvorfor du vil have malet, og hvordan du forestiller dig det skal være.

Kampagnen er i butikkerne fra og med februar 2015. 

For farveprøver eller mere information, kontakt venligst:
Kamilla Forshell, Brand Manager Sadolin
e-mail: kamilla.forshell@akzonobel.com, tlf: +46 (0) 73 383 50 19

Ann-Charlotte Linde, Color Manager Nordics
e-mail: ann-charlotte.linde@akzonobel.com, tlf: +46 (0) 70 943 58 01

Sadolin er en del af AkzoNobel, som er verdens største maling- og lakproducent. Vi skaber innovative produkter til virksomheder og forbrugere verden
over og brænder for at udvikle bæredygtige løsninger til vores kunder. Vi rangeres regelmæssigt som en af de ledende virksomheder inden for bæredygtig
udvikling. Vores vision: “Inspirere mennesker til at male og beskytte deres hjem og bygninger. Øge livskvaliteten ved hjælp af farver ”.


