
Färgstark med Sofia
Sofia Wistams utvalda inomhuskulörer



Hej, Sofia Wistam här. 

Många skulle nog beskriva mig som en färgstark person. Både när 
det gäller kläder och inredning. Jag älskar färg! Många olika färger. 

Som liten fick jag ofta frågan ”Vad är din favoritfärg?” ”Alla”, svarade 
jag då. Jag älskar speciellt färger som förvånar och förstärker. 

Jag är otroligt glad för mitt samarbete med Teknos. Jag har under 
10 års tid arbetat med Sofias Änglar och haft möjligheten att hjälpa 

människor som gått igenom stora prövningar i livet. Tillsammans 
med duktiga inredare sätter vi varje vecka ihop fina miljöer. Ofta får 

jag en aha-upplevelser när allt kommer på plats. 

Det roliga med att måla om är att det är enkelt. Och ger känslan av 
ett nytt hem. En nytändning, som ofta kan ersätta både nya möbler 

eller en flytt.  

Jag har nu fått möjligheten att sätta ihop en egen färgkarta. Vilken 
dröm! Varje kulör garanterar jag kommer bli ett härligt rum. Våga 
prova. Ett varmt elegant rum med kulören ”Kram”, eller ett lekfullt 

rum med kulören ”Strössel”. Alla mina kulörer passar både att måla 
ett helt rum eller en fondvägg med. Jag älskar också när man  

använder samma färgnyans på element och snickerier. 

Våga lek. Lycka till. 
Färgglada hälsningar - Sofia.



Sofiakulörer

Snäcka Dis Förälskad Tuff Betong Nyfiken

Sandslott Sommar Fniss Givakt Sommarnatt Puss

Kram Strössel Blåbär i mjölk

Observera att kulöravvikelser kan förekomma. 

Lycklig Knopp Fest



We make the world last longer

TEKNOS AB
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL. 0325-61 95 00
INFO@TEKNOS.SE
WWW.TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. 

Teknos är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position 
inom detaljhandel för konsument- och målerifärger. 

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och 
tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar 

alltid i nära samarbete med sina kunder. Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största 
familjeägda företag. 

Mer information finns på www.teknos.se


