




Med färg som inredning ökar möjligheterna att överraska, smälta in eller bryta ut.
Colours by Materia (CbM) är vårt svar till alla med öppet sinne. Flexibilitet har länge
varit synonymt med Materia. För att understryka det introducerar vi nu tre nya CbM
färger; beige, senapsgul och vinröd. Kulörerna gör paletten än mer mångfasetterad.
Sedan tidigare har rosa, rödorange, stormblå, grön, grå, mörkgrå, svart och vit skapat 
harmoni och också tänjt på gränser. Samtliga går att få som standard till flera av våra
produkter. Bli färgad av valmöjligheterna.

Produkterna som har CbM som standard är: Alto fåtölj/soffa/bord, Anagram stol/
karmstol, Crest bänk/fåtölj/soffa/bord, Hopper bord, Motus pall/stol, Neo Lite barpall/
stol/karmstol/fåtölj, Pax stol, Pilot konferensstol, Rocca pall, Today dagbädd, Uni bord, 
Vagabond bord, Vagabond Duo bord, Vagabond Project bord och Vagabond Screen bord.

Colours by Materia.
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Beige.
Den är jordnära och trygg, en varm färg som skapar harmoni.
Passar rumsmiljöer där koncentration och avkoppling är i fokus.
Står för enkelhet och lugn. En neutral och vacker kulör som växer
tillsammans med andra färger.



Senapsgul.
Stimulerande, inspirerande och lekfull. Skärper vårt minne och
tänkande. Får människor att öppna sig, det perfekta valet för
mötesrum där kreativiteten ska flöda. Som alla varma färger
upplevs den välkomnande.



Rosa.
Något av motsatsernas kulör som väcker känslor. 
Manligt, kvinnligt eller både och. Ursprungligen
förälskelsens färg som utlovar trohet, glädje och
optimism. Signalerar självständighet och mod.

Rödorange.
En levande färg som förmedlar en varm och omtänksam känsla. 
Påverkar kreativiteten och sprider positiv energi. Är uppiggande 
och aktiverande, tar för sig och skapar stimulans i det offentliga 
rummet.



Vinröd.
En elegant och sofistikerad kulör. Inbjuder till eftertänksamhet och skänker en 
känsla av lugn, mognad och vishet. Kan upplevas som dominant och kraftfull. 
Ändå harmonisk och inbjudande.

Stormblå.
Stormblått med inspiration från de stora haven. På samma gång är färgen
förtroendeingivande och trygg. Den är balanserad, flexibel och oändlig.
Många har en tendens att bli mer produktiva i rum med blå nyanser.



Grön. 
För tankarna till böljande sommarängar. Har en lugnande inverkan och
skapar en harmonisk känsla. Väcker uppmärksamhet utan att sticka ut
allt för mycket. Den kulör som är enklast för ögat att acceptera.

Grå.
En neutral kulör som trivs ihop med de flesta andra färger. Klassiskt och
modernt på samma gång, allt beroende på sammanhang. Kan både
skapa en lugn och behaglig atmosfär men även en avskalad attityd.



Mörkgrå.
Det finns en anledning till att grått finns i alla tänkbara nyanser. Mindre 
formellt än svart och har kommit att symbolisera elegans. Denna mörka 
variant upplevs lyxigare och sprider en behaglig värme.

Svart.
Få andra färger har förmågan att skapa dramatik som svart.
Förmedlar på samma gång en exklusiv kvalitetskänsla. Används 
ofta som en spännande kontrast som gör rummet mer intressant
för ögat. Det vilar också något tryggt i det svarta.



Vit.
En varm vit färg som skapar en mjuk och avslapp-
nande atmosfär. Vitt associeras ofta med renhet och 
ärlighet. Kan också ge en känsla av professionalism 
och är sofistikerad i sin enkelhet.
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