PRODUKTBLAD FÄRGKODER 2022

Färgkoder City

City -2
Vit -2
Blå -3
Svart -4
Grön -6
Greige -8
Blågrå -9

City -3

Tvättfat

City -4

NCS S0502-Y
NCS S8010-R70B
NCS S8500-N
NCS S7005-B80G
NCS S5502-Y
NCS S6502-B

City -6

City -8

City -9

RAL CLASSIC/9010
RAL DESIGN/280 20 15
RAL DESIGN/000 25 00
RAL DESIGN/030 30 20
RAL DESIGN/080 60 10
RAL CLASSIC/7012

Tänk på att badrumsmöbeln Citys yta är super-matt och
därför kan färgerna upplevas olika på andra ytor.

Porslinstvättfat är gjorda av naturmaterial och har därför en
viss måttolerans. Våra tvättfat är tillverkade av äkta porslin i
Italien och England och håller en mycket hög kvalité. Färgen på
vårt porslin skiftar från produkt till produkt. Därför kan vi inte
lämna NCS eller RAL på våra tvättfat.

Stenbänkskivor
Våra bänkskivor är tillverkade av naturliga material, vilket
innebär att färg och struktur kan variera från det du sett
i utställningar och på bild. Det är en del av charmen
med naturmaterial.
Våra återförsäljare har stenprover i butiken eller kan ta hem
det vid förfrågan.

-2
Färgkoder
Brooklyn, Kensington
London, New York, Traditional

Träytor
På grund av naturliga variationer i trä kan det förekomma
struktur och färgavvikelser på en produkt och mellan olika
produkter och leveranser.

-2
Vit -2
Svart -4
Ljusgrå -8
Mörkgrå -9

-4

-8

-9

NCS 0300N /RAL 9003 glans ca. 20-25
NCS 9000N /RAL 8022 glans ca. 20-25
NCS 2500N /RAL (7035)* glans ca. 20-25
NCS 6500N /RAL 7005 glans ca. 16-20
*RAL kod närmast utförande

Färgprover kan skickas vid förfrågan.
Maila till info@millerbadrum.se så hjälper vi dig.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/skrivfel och förbehåller oss rätten att göra ändringar
i material, konstruktion, mått och utföranden samt sortiment utan föregående meddelanden
eller förpliktelser. Av trycktekniska skäl kan färgen på träslag och övriga ytor i Miller material
såsom tryckt och digitalt avvika från verkligheten.

www.millerbadrum.se

