NCS ATLAS
En praktisk färgatlas som illustrerar NCS , ger en tydlig översikt av
systemet och visar hur navigering inom olika färgområden kan
ske. Användbar vid förklaring av NCS och vid demonstration av
färgsättningsmöjligheter.
NCS Atlas illustrerar färgrelationer och färgområden genom fastmonterade
NCS färgprover och NCSbeteckningar. NCS Atlas visualiserar även
förhållandet mellan färg och ljushet. Ljushetsinformation finns presenterad för
varje färg vilket gör det enkelt att välja färg utifrån skillnaderna i ljushet.

INDUSTRIORDER
För större industriordrar kan NCS Färgverktyg beställas med omedelbar
leverans eller med förbeställning, dvs preorder med fördelaktigare pris.

ANPASSA/BRANDA
Hur vill du anpassa dina NCS Sälj och Marknadsföringslösningar?
Möjligheterna att företagsanpassa NCS Färgverktyg är flera och NCS Colour
kan hjälpa dig dra nytta av dem.
Anpassa/Branda

Specifikationer
NCS Atlas är en pärm med sidor för varje
kulörton samt extra sidor med grå toner och
NCS Färgcirkel. Ljushetsinformation för de 1950
färgerna ingår också. NCS Atlas har en slitstark
pärm med mattbestrukna vita pärmblad som ger
en bra bakgrund till färgerna. I NCS Album
ingår också en Färgmask för att underlätta
färgbedömningar och färgval samt sex
Likhetsmasker för färgkombinationer.
Innehåll (*)
 Pärm (1)
 Färgmask (1); för att förbättra färgbedömning
och färgval
 Likhetsmasker (6); för att skapa
färgkombinationer
 Språk: Svenska, engelska, tyska, franska,
spanska, italienska och ryska
* Antal produkter

RELATERADE UTBILDNINGAR

Storlek och vikt
 Storlek på produkt: 50 x 340 x 315 mm (D x H
x L)
 Vikt på produkt: 2,05 kg
 Storlek på prov: 15 x 14,5 mm, 15 x 12,5 mm
gråskala
Material
- Papper: 270 g, mattbestruket
 Prov: Halvmatt, glansnivå 1322 i 60°
 Tryck: Monterade färgprover med NCS
beteckning tryckt under varje färgprov
Förpackning
 Produkt: Svart pärm
 Frakt: Levereras i en ändamålsenlig kartong
Produktion
NCS Kvalitetsnivå 1, baserat på NCS Quality
Management System, certifierad mot ISO
9001:2008
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