Uw Cachemire® verdeler :

De kleurenkaart en Cachemire® stalenmap helpen u om uw
kleurkeuze te bepalen. De losse stalen zijn echte verfstalen
die een reëel beeld geven van alle 120 Cachemire® kleuren.
Kwaliteit en kleurechtheid van de Cachemire® kleuren kunnen enkel gegarandeerd worden met de originele Cachemire® verven van Mathys®.
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Ontdek onze Cachemire® kleuren bij uw Mathys-Cachemire® verdeler. In een unieke presentatie laat hij u niet alleen
de kleuren ontdekken maar toont hij u ook de verven bij
verschillende lichtinvallen.
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A003 - ciel de brume

De Cachemire®-kleurenkaart laat u ruimte voor schitterende combinaties. Door kleuren te combineren gaan
ze nog meer leven, nog meer sfeer creëren. Kiest u voor
kleuren uit dezelfde kleurengroep of gaat u voor een
gedurfdere combinatie met een of meer contrastkleuren? Wat u ook kiest, het resultaat is steeds verbluffend.

A004 - talc

Voor meer inspiratie, ga naar uw Cachemire®-verdeler
en vraag naar ons stalenboek.

D044 - tournesol

B018 - beige calcaire

C025 - cachemire
blanc antique

A008 - gris calcaire
A011 - noir de noir

F067 - pomodore

A005 - gris perle

A001 - blanc naturel

J113 - cachemire atlantis

D045 - safran

Het Cachemire®-gamma is zorgvuldig samengesteld door ervaren kleurenspecialisten. Steeds op
zoek naar nieuwe nuances, ontwierpen zij een
pallet van 120 kleuren die u een beeld geven
van wat Cachemire® allemaal kan betekenen.
Kleuren die uw ruimte een bijna voelbare uitstraling geven.

H094 - griotte
E049 - raisin blanc

C026 - vanille

E056 - rousillon

A010 - cachemire gris galet
B013 - blanc coronal

J114 - jaune moutarde
I107 - bleu foncé

Om druktechnische redenen kunnen er kleurverschillen optreden tussen de kleuren op deze pagina
en de echte kleurstalen.

D046 - pudding

J116 - vert olive

B023 - brun cigare
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A001 - blanc naturel

A002 - cachemire blanc

B013 - blanc coronal

B014 - écru

C025 - cachemire blanc antique

C026 - vanille

D037 - sabayon

D038 - sable blanc

E049 - raisin blanc

E050 - pistache douce

A003 - ciel de brume

A004 - talc

B015 - crème de café

B016 - lin

C027 - blanc mauve

C028 - jaune citronné

D039 - sable

D040 - macaron

E051 - blé

E052 - saumon

A005 - gris perle

A006 - ivoire

B017 - cachemire sable

B018 - beige calcaire

C029 - crumble

C030 - noisette

D041 - dune

D042 - sahara

E053 - jaune toscan

E054 - rouge canyon

A007 - gris cendré

A008 - gris calcaire

B019 - laine brute

B020 - sisal

C031 - beige chaud

C032 - palétuvier

D043 - caramel

D044 - tournesol

E055 - ocre

E056 - rousillon

A009 - gris anthracite

A010 - cachemire gris galet

B021 - muscade

B022 - cachemire beige

C033 - fabuleux

C034 - cactus

D045 - safran

D046 - pudding

E057 - orange vif

E058 - terre battue

A011 - noir de noir

A012 - cachemire gris tonnerre

B023 - brun cigare

B024 - tiramisu

C035 - arabica

C036 - tortue

D047 - ébène

D048 - raphia

E059 - cachemire brun

E060 - tabac

F061 - guimauve

F062 - rose ancien

G073 - blanc lilas

G074 - églantine

H085 - mauve pâle

H086 - transparent

I097 - gris nuage

I098 - vert cristallin

J109 - vert d’eau

J110 - bambou

F063 - granit rose

F064 - taupe

G075 - hêtre blanc

G076 - rose magique

H087 - lavande

H088 - abîme bleu

I099 - bleu ciel

I100 - vert olivier

J111 - verveine

J112 - pastis

F065 - teddy

F066 - gris mauve

G077 - lilas

G078 - rouge salsa

H089 - hortensia

H090 - bleu mistral

I101 - bleu cendré

I102 - vert botanique

J113 - cachemire atlantis

J114 - jaune moutarde

F067 - pomodore

F068 - bière ambrée

G079 - arabesque

G080 - cachemire magenta

H091 - cassis

H092 - bleu provence

I103 - ardoise

I104 - turquoise

J115 - vert feuille

J116 - vert olive

F069 - potiron

F070 - rouge opéra

G081 - silhouette

G082 - cachemire framboise

H093 - cachemire prune

H094 - griotte

I105 - bleu abîme

I106 - acacia

J117 - vert kaki

J118 - vert pomme

F071 - rouge garance

F072 - marron

G083 - aubergine

G084 - bleu nuit

H095 - rouge brique

H096 - cachemire bleu roi

I107 - bleu foncé

I108 - pétrole

J119 - vert foncé

J120 - vert noir

