NCS GLOSSY
INDEX
En färgkarta med alla NCS 1950 Originalfärger i blankt utförande
som fungerar som ett kompakt färgbibliotek vid identifiering av
glansiga färger på plats.
NCS Glossy Index är en färgkarta över alla NCS 1950 Originalfärger i blankt
utförande. NCS Glossy Index underlättar färgbedömning av glansiga färger
och ytor. Glansiga färger kan identifieras på ett effektivt vis vilket underlättar
färgval och kravställning för användaren.

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

TILLBEHÖR

Specifikationer
NCS Glossy Index är en färgkarta i blankt
utförande med alla NCS 1950 Originalfärger
indelade i fem grupper: grå, gul (G80YY70R),
röd (Y80RR70B), blå (R80BB70G) och grön
(B80G-G70Y) med mellanliggande sidor som
gör det lätt att navigera. Ett slitstarkt omslag
håller ihop NCS Glossy Index och ett fäste på
toppen håller sidorna på plats när den inte
används.
Innehåll (*)
 Färgkarta (1)
 Språkval: Engelska, franska, tyska och svenska
- Layout:
 216 sidor, 1950 NCS Originalfärger med 55
upprepade färger;
 Rundade hörn;
 Referenssidor med en innehållsförteckning
* Antal produkter
Storlek och vikt
 Storlek på produkt: 55 x 75 x 300 mm
 Totalvikt på produkt: 0,9 kg
 Storlek på rand: 20 x 50 mm, eller 26 x 50 mm
för 32 av de tonade vita/ljusa färgerna
Material
- Papper: 200 g, Sappi Profi Gloss (NCS Index
screentryck med blankt lack)
- Prov: Blank1 , glansnivå ca 88 i 60° (större
prover kan beställas separat, även i Halvmatt
utförande)
 Tryck: Randigt bestruket; 10 ränder/prov;
NCSbeteckning tryckt under varje färgrand
1

Blanka prover; NCS Quality Centre säkerställer
att denna blanka utgåva framstår så likt som
möjligt till den ursprungliga standarden i
Halvmatt. Produktionen baseras på NCS
Kvalitetsnivå 2. Små avvikelser kan förekomma.
Om dina kvalitetskrav är mycket höga,
rekommenderar vi att matcha mot NCS
Calibrated Matching Standards. Alternativt att
skicka ett blankt glansprov till din leverantör
eller tillverkare.
Förpackning
 Produkt: Vitt omslag i blankt utförande;
Baksidan av omslaget är avrundad och ett fäste

på toppen håller sidorna på plats när den inte
används
 Frakt: Levereras i en ändam��lsenlig
kartong
Produktion
NCS Kvalitetsnivå 2, baserat på NCS Quality
Management System, certifierad mot ISO
9001:2008
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