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NCS Low Chromatic 252 
färgdisplay – A8 
 

NCS Low Chromatic 252 erbjuder ett unikt urval av populära lågkulörta kulörer.  
NCS systemets logiska sortering underlättar i jakten på den perfekta nyansen. 
Kunden kan själv justera valfri kulör till en ljusare, mörkare eller kanske mer 
blåaktig ton, med ett brett utbud av kulörtoner och en fantastisk nyansskala 
inom varje kulörton som bas. NCS Low Chromatic 252 erbjuds som en 
systematiskt väggmonterad färgdisplay med NCS A8-färgchips. En perfekt 
lösning för dig som vill ha en liten färgdisplay omåttligt populära lågkulörta 
färger för interiör och exteriör färgsättning.    

• 252 kulörer i en unik sortering som guidar till den perfekta nyansen 

• Populära kulörer för interiöra och exteriöra miljöer 

• Perfekt för butiker som vill överträffa sina kunders förväntningar 
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KULÖRURVAL 
252 valda kulörer från NCS färgrymd, arrangerade för enkel navigering mellan olika kulörtoner 
och justering av nyans inom varje kulörtonen. Med denna unika NCS-smartness kan du guida 
kunden till ett färgval som upplevs som önskat i deras interiöra eller exteriöra miljö.  

 

INGÅR I PRODUKTEN  

• 252 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: 1088 mm x H: 1476 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 12 NCS Colour Display modules (Back panels, colour chips holders, dividers, 

spacers and screws) 
NO OF POSITIONS 252 positions of NCS A8 Colour chips, (168 dividers, 14pcs/ module). Each position 

holds 21 NCS A8 Colour chips 
SET-UP The Colour Display modules can be mounted 3 by 4 or 2 by 6.  

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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