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NCS Exterior 84 
färgdisplay – A8 
 

NCS Exterior 84, en snygg väggmonterad färgdisplay med NCS färgchips för 
butiksmiljö. Innehåller ett handplockat urval av kulörer som ser fantastiska ut i 
exteriöra miljöer. Detta är ett mindre urval av säkra kulörer som gör processen 
att hitta rätt färg både trygg och rolig, detta då vi tagit bort osäkerheter kring 
hur färgen kommer att upplevas, vilket i sin tur även leder till snabbare 
färgbeslut. Den här displayen är perfekt för dig som vill ha en liten kollektion 
med exteriöra färger som NCS A8-färgchips, vilka enkelt kan fyllas på genom 
beställning i NCS online shop.  

• 84 vackra och noggrant handplockade kulörer 

• Ultimat designkollektion för exteriöra miljöer 

• Perfekt startpunkt för ett säkert kulörval 

 

VARFÖR NCS EXTERIOR 84? 
Vi vet att det kan vara svårt att välja kulör. Ibland förändras uppfattningen av en kulör på ett 
oönskat sätt. Ofta upplevs färger mer kulörstarka eller som varmare eller kallare än färgprovet 
i butiken. Detta snygga kulörurval har tagits fram med dessa utmaningar i åtanke, med syfte 
att hjälpa konsumenter och färgbutiker till en enkel lösning. 
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KULÖRURVAL 
Ett pålitligt kulörurval inspirerat av skandinaviska färger, med noggrant utvalda kulörtoner 
och nyanser som säkerställer vacker exteriör design. En beige förblir beige, och en röd förblir 
röd. Uppfattningen av en kulör kommer alltid att förändras något när den målas på en vägg, 
men med NCS Exterior 84 kan du vara säker på att de viktigaste egenskaperna hos din valda 
kulör bevaras. 

 

INGÅR I PRODUKTEN  

• 84 st kulörer i NCS A8-färgchips (20-pack per kulör) 

• Alla delar till den väggmonterade displayen 

• Monteringsanvisningar 

 

KVALITETSSPECIFIKATION - NCS A8-FÄRGCHIPS  

QUALITY  NCS Quality Level 1 according to SS019100. Quality reports are available at 
ncscolour.com  

TARGET GLOSS  17,5 GU in 60° angle   
GLOSS TOLERANCES  95% of colours within 13-22 GU 60° angle  
QUALITY CONTROL  NCS Edition 2 Quality Management in compliance with our ISO 9001 certificate   
SIZE A8 – 74 x 52 mm   
PAPER  200 gms  

 

DIMENSIONER OCH VIKT – NCS FÄRGDISPLAY 

SIZE W: 544 mm x H: 984 mm x 3 mm thick (D: 39,3 mm with Colour chips holders and 
spacers) 

MATERIAL Acrylic 
COLOUR  Black back panels, transparent colour chips holders  
NO OF ELEMENTS 4 NCS Colour Display modules (Back panels, colour chips holders, dividers, 

spacers and screws) 
NO OF POSITIONS 84 positions of NCS A8 Colour chips, (56 dividers, 14pcs/ module). Each position 

holds 20 NCS A8 Colour chips 
SET-UP The Colour Display is best mounted 2 by 2. 

Screws and spacers are included in the set-up. Just drill holes in the wall and 
add the spacers to achieve a distance between the wall and the display module 

 

 

 

 

VARFÖR VÄLJA NCS? 
NCS systemet är det enda färgsystem på marknaden som är 100% baserat på hur vi visuellt 
uppfattar färg. Vi är stolta över vår högkvalitativa produktionsprocess där alla färgchips är 
bestrukna och inte tryckta, vilket säkerställer en enastående kvalitet över tid och underlättar 
säkra färgval. 
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