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NCS EXTERIOR Colour Collection 
 
 
Valg av farger for utvendig fargesetting i et prosjekt er en prosess som 
skapes gjennom inspirasjon og kunnskap. Det er mange elementer som 
påvirker oppfattelsen av fargene, men et riktig fargevalg kan gi en 
fantastisk visuell opplevelse. Det estetiske resultatet vil kunne løfte, ikke 
bare selve prosjektet til noe unikt, men også løfte omgivelsene opp til en 
harmonisk helhet. 
 
Forskningsresultat 
Fargene som inngår i NCS Exterior er valgt som de mest aktuelle for utvendig fargesetting. Hver farge er valgt ut 
fra de kriteriene som er definert av NCS og av andre ledende internasjonale fargeeksperter. 
 
Utendørs fargesetting 
NCS har brukt mye ressurser på å analysere de elementene som påvirker vår måte å se farger på og hvordan de 
påvirker våre omgivelser. I tillegg har man analysert moderne utvendig fargesetting og satt det hele inn i en 
historisk perspektiv. 
Miljømessige hensyn, fargenes lysekthet, egenfarge og oppfattet farge, materialer, pigmenters tilgjengelighet og 
type overflater har alle blitt tatt hensyn til i den omfattende utviklingsprosessen rundt NCS Exterior.   
 
NCS som analyseverktøy 
Dokumentert med diagrammer bygd på logikken i det unike NCS systemet, kan vi se sammenhengene mellom 
dagens utvendige fargesetting og den fargesetting som har foregått i et historisk perspektiv. Kunnskapen setter 
oss i stand til å se fargetrender i tillegg til å identifisere de mest brukte fargene og fargeområdene i utvendig 
fargesetting. 
 
Farger utvendig endrer seg 
Forskningen viser at en farge som brukes utvendig oppfattes forskjellig i forhold til egenfargen.  En farge vil ofte 
oppfattes lysere og sterkere sammenlignet med en fargeprøve. Derfor anbefaler vi at det velges farger som er noe 
mørkere og med noe litt mindre fargemetning, slik at det visuelle resultatet blir som ønsket. Hele utvaget i NCS 
Exterior er valgt slik at hver farge ikke virker for klar og agressiv. 
 
NCS Exterior 
Miljøhensyn er viktig i moderne fargevalg. Alle fargene i NCS Exterior kan produseres rimelig med normalt 
tilgjengelige pigmenter, på en miljømessig god måte og med prosesser som skaper produkter med lang levetid og 
lite falming. 
NCS Exterior er inndelt i bruksområder og påføringsteknikk og er et verktøy for den profesjonelle maler som 
jobber med utvendig prosjekter. 
 
Inndeling i fargeviften 

 Classic består av 224 farger som kan brukes til all utendørs fargesetting 

 Deep består av 28 farger basert på pigmenter som ikke passer til puss og gips, men som kan benyttes i 
vanlige malingsprodukter 

 Dark and Details består av 70 farger som passer best til beslag og detaljer 
 
NCS Quality Centre 
Fargeviften består at fargeprøver som er produsert som heldekkende spesiallakk på spesialpapir. Alt er 
kvalitetsgodkjent av NCS Quality Centre. For instrumentinnmålinger anbefaler vi kalibrerte fargeprøver fra NCS 
Calibrated Matching Standards Original Exterior Collection. 
Det at en farge finnes i NCS Exterior er ingen garanti for at den lar seg fremstille i alle tenkelige materialer og 
kvaliteter av alle produsenter. I tvilstilfeller lønner det seg å ta kontakt med den aktuelle leverandør før produkt 
bestilles. 
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