Colours of Life
Inspired by
the colour trends
of Sigma Coatings

Colours of Life helpt mee de
juiste sfeer te creëren.

Minimalistisch welzijn

4
Wat kleur met een interieur kan doen? Dat laat Sigma u
graag zien met ‘Colours of Life’. Deze brochure informeert
en inspireert u met tal van kleurrijke belevingen. Warm,
koeler, heel eigentijds of eerder neutraal en zacht… Alle
kleureffecten komen tot leven.
Daarbij is het kleurenpalet in deze brochure geïnspireerd
op de laatste trends. Deze trendkleuren zijn ingedeeld in
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Verrassende traditie

4 belevingen: minimalistisch welzijn, verrassende traditie,
passionele persoonlijkheid en natuurlijk futurisme. Zo vindt
u heel gericht de kleursferen die het best bij u passen.
Met kleur S 3020-R70B – een kameleonkleur die het midden houdt tussen grijs en paars – introduceert Sigma dé
trendkleur van het jaar 2017: speels en elegant maar ook
rustig en mysterieus. Ontdek hoe deze trendkleur in uw
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Passionele persoonlijkheid

interieur past en vraag gerust professioneel advies aan de
schilder of verfspeciaalzaak in uw buurt. Op de website van
Sigma kan u met de Sigma Colour Viewer eenvoudig een
eigen kleurplan maken. Veel kleurplezier!

28
2

Colours of Life

Natuurlijk futurisme
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Neutrale en zachte tinten die verfijning uitstralen. Warme

Minimalistisch welzijn

schakeringen die uw interieur een subtiele touch geven. Of
koelere kleuren, vergrijsd en introvert, die kalmte creëren.
In het sfeerthema ‘minimalistisch welzijn’ staat de batterijen
weer opladen centraal. Door eenvoud na te streven, brengen we
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S 0500-N

S 1500-N

S 1002-B50G

S 1515-Y60R

S 2005-Y50R

S 2030-R90B

S 1020-Y10R

S 2050-Y50R

S 2010-R

S 3010-R90B

S 3010-B90G

S 2040-R

Trendcolour 2017 S 3020-R70B

S 5010-B30G

S 4005-Y20R

S 3030-Y70R

S 5020-G90Y

S 7010-R90B

rust in huis en orde in onze gedachten.

Minimalistisch welzijn
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Met blauwe, paarse en
grijze nuances creëert de
trendkleur van het jaar,
S 3020-R70B, een sfeer van
rust en orde. Ideaal om de
concentratie te bevorderen
in een werkomgeving.

De subtiele zandkleur verzacht
de reflectie van het daglicht
en schept tegelijk een sfeer
van warmte en huiselijkheid
in de strakke architectuur
met robuuste materialen.
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S 1500-N
S 3020-R70B

S 0500-N
S 2005-Y50R
S 7010-R90B

Minimalistisch welzijn
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S 1500-N
S 3010-B90G

De lichte, natuurlijke tinten
doen het sobere design van deze
multifunctionele leefruimte helemaal
tot zijn recht komen. Voor een gevoel
van verademing na een drukke dag.

De kleuren van de wanden
zijn zorgvuldig uitgekozen en afgestemd
op elkaar en op de decoratie.
Ideaal om rust en evenwicht te creëren in huis.
S 0500-N
S 1500-N
S 2030-R90B
S 7010-R90B
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Minimalistisch welzijn

9

Koel grijs en fris blauw vinden
elkaar om een oase van rust en
ontspanning te creëren.
Kwestie van relaxed te
kunnen onthaasten in een
eigentijdse badkamer…

S 1500-N
S 3010-R90B

S 0500-N
S 1020-Y10R
S 5020-G90Y

Subtiele, warme tinten
versterken de natuurlijke
charme van materialen als
hout. Gecombineerd met
strakke, minimalistische
lijnen krijgt ‘less is more’
een hedendaagse invulling.
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Minimalistisch welzijn
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Lichte, tijdloze kleuren en vergrijsde tinten geven een klassiek

Verrassende traditie

palet een hedendaagse twist. Intense, vernieuwende kleuren
zorgen voor een spannende noot. Zo knipoogt het thema
‘verrassende traditie’ nostalgisch naar het verleden én
blijft het perfect in lijn met de toegankelijke technologie
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S 1510-R20B

Trendcolour 2017 S 3020-R70B

S 1002-G50Y

S 0804-Y70R

S 2020-Y70R

S 5010-R90B

S 1510-B50G

S 4020-Y30R

S 5005-R20B

S 6010-R70B

S 5040-G40Y

S 3060-Y20R

S 3060-Y90R

S 5030-R90B

S 6005-G50Y

S 6010-Y70R

S 5030-Y60R

S 7020-R80B

van vandaag.

Verrassende traditie
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Met een knap kleurcontrast
tussen licht en donker
krijgt deze traditionele woning
een onverwachte look.
Of hoe klassiek plots erg
vernieuwend kan ogen.
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S 1002-G50Y
S 5030-R90B

Een subtiele paarse
accentmuur doorbreekt
het saaie, voorspelbare
en hult het interieur
in een waas van
moderne mystiek.
Integer en elegant,
zeker in een landelijk
ingerichte woning.

S 1002-G50Y
S 5005-R20B

Verrassende traditie
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S 0804-Y70R
S 3060-Y20R

De warm goudgele kleur
doet de imposante sfeer van
een klassieke woning alle eer aan.
De kleurcombinatie brengt
extra sfeer in de entree en zorgt
voor een warm welkom.
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S 1002-G50Y
S 3020-R70B
S 6010-R70B

Blauw en paars openen
een wereld van verbeelding
en geven een klassieke
inrichting met traditionele
materialen meteen een
niet-alledaags accent.
Een combinatie die
tegenwoordig steeds
vaker voorkomt.

Verrassende traditie
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Koele, vergrijsde tinten
– als intens accent uitgespeeld –
blazen een klassieke uitstraling
nieuw leven in op een
verrassende manier. Voor wie
houdt van traditie anno 2017.

S 1002-G50Y
S 5030-Y60R
S 6010-R70B

S 1002-G50Y
S 5010-R90B

Kleuren brengen sfeer en
kunnen tegelijk functioneel
zijn. Dit vintage palet brengt
elegante vernieuwing in een
traditioneel interieur en
creëert meer privacy in het
zitgedeelte, doordat het
verticaal kleurgebruik de
grote open ruimte visueel
in tweeën deelt.

Verrassende traditie
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Felle kleuren zijn uniek en persoonlijk. Donkere tinten geven

Passionele persoonlijkheid

kracht. En de combinatie met enkele zachte nuances zorgt voor
transparantie. Het thema ‘passionele persoonlijkheid’ maakt zijn
naam helemaal waar met een perfecte balans tussen expressief en
ingetogen. Zo draagt kleur bij in de continue zoektocht naar nieuwe
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S 1002-R50B

S 1502-Y50R

S 0603-Y20R

S 1515-Y20R

Trendcolour 2017 S 3020-R70B

S 1060-R10B

S 1060-Y

S 2050-G80Y

S 3050-R80B

S 3050-R

S 2060-Y10R

S 3040-B60G

S 4040-B20G

S 3060-Y80R

S 1060-Y50R

S 2060-G10Y

S 7005-R80B

S 8005-R20B

ervaringen, andere leefgewoontes en alternatieve woonsystemen.

Passionele persoonlijkheid
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Het palet van
warme tinten voelt
vertrouwd aan, zodat
iedereen zich welkom voelt.
Het hout contrasteert mooi
met de strakke, gladde
muren en versterkt zo
de balans in de ruimte.

S 1502-Y50R
S 1060-Y50R
S 8005 R20B

S 2060-Y10R
S 1060-Y50R

Optimistische kleuraccenten
met een krachtig charisma
creëren een subtiele, unieke sfeer.
Voor een nieuwe omgeving
die straalt van passie,
persoonlijkheid en vrijheid.
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Passionele persoonlijkheid
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S 1502-Y50R
S 3020-R70B

Hoe boeiend blauw kan zijn,
toont deze perfecte harmonie tussen
kleur, meubilair en decoratie.
Een creatieve manier ook om een
persoonlijke sfeer te introduceren.

Twee groentinten,
een warme en een koele,
komen samen in een
horizontale verdeling
op één wand.
Het resultaat is een
gedurfde en zeer
persoonlijke zithoek die
breekt met een
alledaagse opstelling.
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S 1002-R50B
S 2050-G80Y
S 4040-B20G

Passionele persoonlijkheid
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S 1060-R10B
S 7005-R80B

Fruitig roze versus vergrijsd blauw.
Met deze extravagante combinatie
komt de strakke architectuur tot leven.
Voor een keuken waar passie
in de lucht hangt.
Een weloverwogen oker accent op de wand
vestigt meteen de aandacht op een persoonlijke
ambiance. Zo maakt u van een eigenzinnig
interieur met een passie voor vintage een
blikvanger van formaat.
S 2060-Y10R
S 7005-R80B
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Passionele persoonlijkheid
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Natuurkleuren – elementair en toch kosmisch – zetten de toon

Natuurlijk futurisme

voor deze beleving van ‘natuurlijk futurisme’. Centraal staat
respect voor ethiek, ecologie, duurzaamheid en de kracht van de
natuur op ons welzijn. Het kleurenpalet weerspiegelt daarbij ook
het onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst.
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S 1010-R90B

S 4020-R20B

S 1002-Y

S 2005-G

Trendcolour 2017 S 3020-R70B

S 3060-Y50R

S 2020-G90Y

S 3010-G80Y

S 3005-B20G

S 3040-Y80R

S 3030-G60Y

S 6005-B20G

S 5030-B10G

S 5030-R

S 5030-G50Y

S 7010-B50G

S 7502-B

S 7010-R10B
Natuurlijk futurisme
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S 2005-G
S 6005-B20G

Grote wanden in zachte
natuurkleuren reflecteren
het ecologisch effect
in de totale ruimte.
De even subtiele als
sfeervolle groentinten
brengen een gevoel voor
ethiek, soberheid en
design samen.

S 2020-G90Y
S 3005-B20G
S 7010-B50G
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Een heldere groentint aan de buitenzijde
en een vergrijsde tint binnenin
benadrukken de verschillende functies
van dit ronde eiland.
Kleur en vormgeving versmelten zo en creëren
in deze grote open leefruimte een aparte zithoek,
los van alle andere activiteiten.

Natuurlijk futurisme
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Kleuren uit de natuur
vervloeien mooi in een
futuristische architectuur.
Dat bewijst ook dit
interieur, waar groen- en
blauwschakeringen
de natuur van buiten naar
binnen halen.
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S 1010-R90B
S3030-G60Y
S 7502-B

Sereen, evenwichtig en
in lijn met de natuur.
Ontspannende
groentinten zijn de
ideale uitvalsbasis om
een relaxed gevoel
van wellness te creëren
in uw badkamer.

S 1002-Y
S 2020-G90Y
S 3010-G80Y

Natuurlijk futurisme
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S 1010-R90B
S 3060-Y50R

Natuurlijke kleuren zijn een
krachtig statement, net zoals
extreme architectuur en organische
vormen dat kunnen zijn.
Ze maken nieuwsgierig, wakkeren het
avontuur aan en versterken onze
ontdekkingszin naar een nieuwe levenswijze.
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Blauw boven ons hoofd als een open hemel.
En terra rond ons heen voor een warm
en veilig gevoel. Via kleur halen we de
pure krachten uit de natuur om
ons welzijn te verbeteren.

S 1010-R90B
S 3010-G80Y
S 3020-R70B

Natuurlijk futurisme
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S 1500-N
S 2005-Y50R
S 4005-Y20R

Breng met verfijnde kleuren en
subtiele tinten

minimalistisch

S 1002-G50Y
S 3020-R70B
S 6010-R70B

Breng met klassieke kleurcombinaties
en een strakke inrichting

welzijn in uw interieur.

een verrassende

De totale beleving verfrist en leidt

traditie binnenshuis.

ons tot de essentie van ons bestaan.

De kracht van deze beleving is de
spanning tussen nostalgie en durf.
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S 1502-Y50R
S 2060-Y10R

Breng met kleur, materie en
een eigenzinnige keuze passionele

S 1002-Y
S 3030-G60Y
S 3060-Y50R

Breng met een open blik op
de toekomst natuurlijk

persoonlijkheid

futurisme in huis.

in een leefruimte.

En ervaar de vernieuwende krachten

Zo ontstaat er een gevoel van vrijheid en

van de natuur.

eigenwaarde in een open sfeer.
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In de praktijk kunnen de in deze brochure getoonde kleuren afwijken.
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