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Alt hvad du har brug for til at skabe
førsteklasses farveresultater.

Sigma Coatings er en del af verdens næststørste malingsproducent, PPG Industries. Det Pitsburgh (USA)
baserede PPG er en global leverandør af maling, overfladebeskyttelse, kemiske produkter, optiske produkter, specialmaterialer, glas og fiberglas. Firmaet har mere end 150 produktionsfaciliteter og datterselskaber I mere end 60 lande. Omsætning i 2007 var 11.2 mia. US $. PPG aktier handles på New York
Stock Exchange. For mere information, besøg www.ppg.com
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Farver og fortællinger
Hver eneste farve har sin helt egen his-

dukter og tjenester til rådighed for arki-

torie at fortælle. Om stil, smag, stem-

tekter, indretningskonsulenter, malere,

ning, følelser og ambitioner.

bygherrer, projektudviklere, beboerfore-

Farver understreger en organisations

ninger, boligselskaber og designere.

image. Giver stemning og miljø til boligområder i huset. Giver ro og balance til

I denne brochure vil vi gerne have lov

sygehuse og plejecentre. Farver viser vej

at præsentere dig for vores visioner om

i bygninger. Inspirerer arbejdspladsens

farver, samt hvad vi kan tilbyde både

medarbejdere. Og giver en atmosfære,

det projekterende såvel som udførende

som medarbejderne føler sig hjemme i.

led. Vores services er ligeså forskellige
og mangfoldige som vores farvekollek-

Sigma vil gerne hjælpe dig med at gøre

tioner.

hver eneste farves historie til en succeshistorie. Så du får et vellykket resultat,
som alle vil nyde lang tid efter. Til det
formål stiller vi en komplet pakke pro-

3

Hos Sigma handler
alting om farver
Farver gennemsyrer hele Sigmas organisation. Som en del af verdens næststørste farve og lak koncern er det vores mål at tilbyde
dig lige netop det, du står og mangler. Sigma inspirerer, motiverer
og støtter. Med førsteklasses malingssystemer og malervarer, overraskende inspirationsmateriale og praktiske råd, der hjælper dig
hurtigt frem til målet.

”Vi ønsker at hjælpe vores kunder bedst muligt i valget af farver. Det betyder
ikke bare farver som passer bedst med arkitekturen og møbler, men farver,
der skaber den ønskede stemning og følelse i et rum.”
Brechje Vissers, Manager Colour Marketing & Innovation

Trends, mode og markedstendenser

ningens verden. Det er deres iagttag-

dig. Farveinspiration og teknisk råd-

Som en del af den verdensomspænd-

elser, du genfinder i de nye løsninger,

givning får du ved at henvende dig

ende PPG koncern er Sigma i stand til

produkter og inspirationsmateriale,

direkte til vores Tekniske afdeling.

hurtigt at forudsige og sparre om kun-

som Sigma præsenterer.

dens design og behov. Hver eneste

Eller kig forbi vores hjemmeside www.

dag er vores farveeksperter på udkig

Vores viden er jeres viden

sigmacoatings.dk, hvor du kan se refe-

efter nye farver og markedstendenser

Alt det, vi véd om tendenser, farver og

rencer, hente tekniske data og bestille

og følger løbende modens og indret-

teknik, stiller vi gerne til rådighed for

farvevifter og farveinspirationsmateriale.
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Alle de redskaber,
du har brug for

”Når det drejer sig om farver, inspiration og løsninger, er det værd at tage
en dialog med Sigma”.
Thomas Ryser, Salgschef Sigma Coatings.

Det rette værktøj er det halve arbejde. Sigma tilbyder en række
relevante, professionelle og inspirerende værktøjer, der kan
hjælpe dig i farvevalget – og til en pris, der er til at leve med.

Fra den komplette C.21.1 vifte med 1750

Fra super- mat og silkeglans over høj-

NCS farver og 190 RAL farver til udvalgte

glans, struktur og metalglans og sågar

kollektioner til facade og træbeskyttelse.

“fløjl”. En særlig opmærksomhed for-

Fra metallic farver til store inspirations-

tjener de vandbaserede vægmalinger,

kufferter med lyse farver og seneste trend

der gør det muligt at opnå de mest

farver. Sammensat på en hel unik måde,

overraskende effekter. Raffineret skyg-

der giver dig mulighed for at prøve mange

ge? Reflekterende metalglans? Slip

forskellige sammensætninger af, før du

fantasien fri – så skal Sigma nok sørge

vælger.

for, at selv dine mest moderne eller
vovede ideer bliver ført ud i livet.

Vi tilbyder også et brugervenligt IT software system – Sigma Color Viewer, hvor
du kan uploade egne billeder, f.eks. af
facader, og farvelægge dem på skærmen
som en del af processen. Desuden kan
vi levere ægte NCS farveprøver i A6
størrelse.
Ideer vækkes til live med
Sigmas malinger
Inspiration er én ting. Men det, der for
alvor tæller, er det malede slutresultat
på facaden eller væggen.
Hos Sigma finder du malinger i enhver
tænkelig farve, struktur og glansgrad.
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Som professionel inden for farver kræver du perfekte farveresultater.
Hos Sigma er det en dyd at være en “krakilsk farvenørd”.
Derfor arbejder vi konstant på at forbedre og forny præcisionen af vores
farve- og malingssortiment. Så den farve, du ønsker, også bliver identisk
med farven på slutresultatet.

Den farve, du ønsker,
bliver farven på resultatet

”Vi er mindst lige så
interesserede som
vores kunder i, at slutresultatet bliver så
optimalt som muligt.

Sigmas farvelaboratorium
Hos Sigmas farvelaboratorium knokler

Og da der hele tiden

vores farveeksperter med at forbedre og
udvikle farver, recepter og malervarer.

kommer nye produkter

Takket være de fortsatte forsknings- og

til, må udviklingsar-

udviklingsaktiviteter giver Sigmas farver
den optimale kombination af dækkeevne,
vejrbestandighed og farveægthed.

ningerne for eksakt blanding af farver
forøget enormt.

Sigma har den farve, du leder efter
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bejdet nødvendigvis
være en kontinuerlig

Sigmas farvesystemer er baseret på Natural

Dækkeevne og lang levetid

Colour System (NCS), der benyttes over

Udvendigt påvirkes maling af vejr og vind

hele verden.

og skal holde til en hel del. Sigmas uden-

Over 200.000 arkitekter bruger det som

dørsmalinger kombinerer stor dække-

grundlag for deres design. Og med det

evne med en lang levetid. Så førsteklas-

Brigitte Molenaar,

avancerede farveblandingssystem hos

ses malerhåndværk beholder sin farve

Teknisk produktchef farver

vores professionelle centre er forudsæt-

og glans i mange år fremover.

hos Sigma Coatings.

proces.”
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Professionel
farveplan

Rådgivning om farver er altid indenfor rækkevidde
for arkitekter, bygherrer og malere.
Fra praktiske råd og fif til helt gennemarbejdede
farveplaner for dit projekt.

Sigmas rådgivning er sjældent ret
langt borte
Er du i tvivl om den præcise farvekombination eller behandling af underlaget?
Spørg din Sigma-konsulent, slå på tråden
til Sigma eller kig forbi vores hjemmeside
på www.sigmacoatings.dk.
Vores Tekniske konsulenter står klar med
rådgivning om behandlingsvejledning
eller en mere omfattende pakke af
inspirationsmateriale.
Ønsker du konkret hjælp eller forslag
til farvesætning- og plan har Sigma til-

”De mange hvide
vægge, vi ser i dag både i boliger og på
kontorer - er som regel
et resultat af, at ingen
har truffet en reel
beslutning om hvad
der skal ske i disse

knyttet førende farvekonsulenter.

rum. Og det er jo lidt

Sigma støtter dig på alle tænkelige måder

tankevækkende!”

med din farveplan.

Farvekonsulent, Rikke Maj Strack,
Kolorido
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Din personlige
inspirationskilde
Sigmas enorme udvalg af malervarer, farver og efterbehandlingsmuligheder lader dine visioner og kreativitet springe ud
i fuldt flor. Uanset hvor overdådigt, stilfuldt eller afdæmpet
du end designer det: Sigma fortolker din inspiration i farver.
Vil du hellere selv lade dig inspirere? Her giver vi dig en håndsrækning med råd og værktøjer til farvevalg samt tjenester.
Med Sigma kommer du altid til at fremstå som glimrende
arkitekt, bygherre, maler eller designer.

Sigma Inspiration Concept
Med Sigma Inspiration Concept får du et
kraftigt værktøj i hånden til hurtigt og
nemt at få et indtryk af de smukkeste
farvekombinationer. Konceptet består
af en kuffert indeholdende en inspirationsbog, en inspirationsvifte, en farvevifte og et ringbind med A6-prøver.
Desuden kan du lade dig inspirere af
vores øvrige brede udvalg af farvekollektioner.
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Hvad skal du ellers bruge
for at opnå førsteklasses
farveresultater?
Sigma kan gøre alle dine farveambitioner til virkelighed. Med vores
produkter og værktøjer samt vores råd og tjenester er dit farveprojekt allerede på forhånd sikret en god start. Æstetisk, teknisk, praktisk og økonomisk. Vi har visioner, medarbejdere, viden, teknik,
produkter og værktøjer. Oplysningerne i denne brochure giver dig
et overblik over, hvad vi er i stand til at tilbyde til professionelle.

Vil du gerne have personlig rådgivning?
Vores Sigma-konsulenter kigger gerne

med alle henvendelser om dokumentation

forbi og hjælper dig videre med dit farve-

og farveværktøjer. Og naturligvis er du

projekt. Du er velkommen til at kontakte

også velkommen til at gå ind og finde

vores Tekniske Service og få en aftale.

flere oplysninger på vores hjemmeside

Det er det samme nummer, du ringer på

www.sigmacoatings.dk
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