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Nya Beckers Living!

Tak- och väggfärger för snabbt målningsarbete
I Beckers nya produktserie Living finns såväl takfärg
som väggfärger med olika glanstal för att passa i
hemmets alla rum. Den extra spännande nyheten
Living Fusion är en kombinerad helmatt grund- och
täckfärg som gör att målningsarbetet går både enkelt och snabbt.
Nya Beckers Living är en högkvalitativ produktserie för
inomhusbruk: Living Fusion Väggfärg är precis som
Living Väggfärg 05 helmatt. Living Väggfärg 07 är matt,
Living Väggfärg 20 halvmatt och Living Takfärg helmatt.
Färgerna går att använda både på målade och obehandlade ytor, de är lätta att måla med, täcker bra och
torkar snabbt – det är med andra ord möjligt att måla
färdigt på en dag!
Living Fusion Väggfärg sticker ut i den nya serien
genom att vara både grund- och täckfärg. Här kan man
alltså spara tid när man målar! Den helmatta finishen
ger en exklusiv känsla i sovrummet och vardagsrummet, samtidigt som färgen är avtorkningsbar och tålig,
vilket gör att den fungerar utmärkt även i köket och i hallen. Living Fusion har en hög täckförmåga och en djup
kulöråtergivning, något som inte minst kommer till sin
rätt vid lite mörkare kulörer. Den kan målas på både
omålade och tidigare målade eller tapetserade ytor och
kan även användas för takmålning.

Living Fusion Väggfärg är en kombinerad helmatt grund- och täckfärg
som gör att målningsarbetet går både enkelt och snabbt.

Beckers nya produktserie Living kan användas på både målade och
obehandlade ytor. Färgerna är lättarbetade, täcker bra och torkar
snabbt.

Beckers ingår i Tikkurila Group som är ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga
kvalitet och professionella tjänster. Sedan 1865 har Beckers Färg inspirerat människor att måla om sina hem och
numera är företaget en av Skandinaviens största och mest miljöanpassade färgtillverkare. Idag är 99 procent av
färgerna vattenburna och nästa mål är att minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2020. Beckers finns
hos cirka 170 återförsäljare i Sverige. Läs mer på beckers.se.
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Living Väggfärg 05 och Living Väggfärg 07 lämpar
sig båda för såväl omålade som målade eller tapetserade ytor. Precis som Living Fusion Väggfärg har de
hög täckförmåga och är lätta att stryka ut. De är även
snabbtorkande och det sparar förstås tid. Living Väggfärg 05 är helmatt och passar därför utmärkt i t.ex. sovrummet eller vardagsrummet medan Living Väggfärg 07
ger en matt yta som är avtorkningsbar.
Halvmatta Living Väggfärg 20 kan man kalla slitvargen
i den nya serien. Glansen gör färgen mycket tålig och
den är därför perfekt i rum som måste klara lite tuffa tag,
exempelvis köket och hallen.
Med Living Takfärg kan man måla i princip vilket
inomhustak som helst – betong, puts, väv och skivor av
träfiber, spån och gips är inga problem oavsett om ytan
tidigare är målad eller om den är obehandlad. Täckförmågan är precis som för väggfärgerna hög och du
målar enkelt med hjälp av en roller. Takfärgen torkar
snabbt och luktar minimalt, något som gör målningen
betydligt trevligare.
Den nya serien kommer i burkar som tydligt visar
färgens egenskaper, vilket gör det smidigt att hitta och
välja rätt färg.

I Beckers nya produktserie Living finns en takfärg och fyra väggfärger
med olika glanser för att passa i hemmets alla rum.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pernilla Norberg, 0722-42 50 30, pernilla.norberg@tikkurila.com
eller Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se och beckers.se.
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