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RAL 040 80 05
Natuurzijdegrijs

DUURZAAM

RAL 070 90 05
Offwhite

HUMAAN

©Tom Mark Henry, photo Andrew Worssam

RAL 085 80 30
Maanlichtgeel

RAL 085 70 20
Veldspaatgrijs

RAL 095 80 10
Saffierlichtgeel

SENSUEEL

reThink staat voor een
gemakkelijk te realiseren,
humane omgang met kleur.
HARMONIEUS
Met reThink stellen wij ontwerp(st)ers en professionals op het gebied van architectuur een
15-delige kleurruimte ter beschikking. De
geselecteerde nuances zijn optimaal geschikt
om productdesign een architectuur vorm te
geven en flexibel aan verschillende behoeften
aan te passen.
Het kleurenpalet nodigt uit om vrij te combineren, te voelen, na te denken en te heroverwegen. Polariteiten, zoals natuurlijk/kunstmatig of monumentaal/filigraan, groeien
samen uit tot een decente sfeer.

RAL 050 60 30
Middenbruin

FLEXIBEL

RAL 110 70 10
Chinatheegroen
De kleuren kunnen omwille van de afdruk van het originele RAL-monster afwijken.
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RAL 030 40 20
Veenbesrood

RAL 160 60 10
Leisteengroen

RAL 310 80 10
Poederviolet

RAL 340 70 10
Boekweitpaars

RAL 240 40 05
Blauwantraciet

RAL 220 70 10
Mohairblauwgrijs

Met het RAL DESIGN SYSTEM plus is
de kleurkeuze goed te variëren en uit te
breiden.
reThink is de impuls voor een maatschappij die inlevingsvermogen en humane doelen belangrijk vindt. In een in
netwerken verbonden en onberekenbare
wereld zien wij een versterkte overgang
naar waarden van behoedzaamheid en
holistische omzichtigheid. Creativiteit en
creatiedrang gaan hand in hand met een
toenemend holistisch verantwoordelijkheidsbesef op mondiaal en individueel
niveau.
Decente, variabele kleuren en zinnenprikkelende oppervlakken zorgen voor
compensatie voor de digitalisering en de
overprikkeling van het leven van alledag.
Het palet is zich bewust van een terughoudende, veranderlijke kleurigheid. Uit
matte, aan kalkkleuren herinnerende
schakeringen en chromatische schaduwtinten vloeien veelzijdig toepasbare harmonieën voort. Geselecteerde tint-in-tint
combinaties moduleren lege oppervlakken decent. Dankzij overwegend lichte
tot gemiddelde tonaliteiten is de globale
gevoelsindruk licht en toch stabiel. Door
klei, steen, leem en robuust pleister geïnspireerde materialen verlenen sterkte
en sensitieve texturen. Door het gebruik
van licht, transparantie en zachte schakeringen wordt er een luchtigere sfeer
gecreëerd. Ontwerpen van oppervlakken en producten komen ondanks alle
niet-opdringerigheid fantasierijk, persoonlijk en toegankelijk over.

COMBINATIES

KLEURENMATRIX

De kleurencombinaties geven suggesties voor de vormgeving van nieuwe levensruimtes tussen leven en werken, het lokale en mondiale, actie en regeneratie.

FUNCTIONEEL

Werken
geconcentreerd
helder
sober
koelend

VERTELLEND

Communiceren
aangenaam
verbindend
gevarieerd
verwarmend

ETHISCH

Regenereren
ontspannen
natuurlijk
compenserend
teder

MYSTIEK

Overpeinzen
boeiend
inspirerend
dromerig
mysterieus

ZINNEN-PRIKKELEND

Voelen
fysiek
zacht
emotioneel
tactiel

SPEELS

Experimenteren
dynamisch
innovatief
optimistisch
stimulerend
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↓

RUSTIG
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KLEURCODE

Gemoedelijke kleuren en zinnenprikkelende oppervlakken brengen een positieve
relatie met onze omgeving tot stand.
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Bijkomende achtergrondinformatie over
het trendrapport vindt u op de website.
Daar staan ook de .ASE-kleurbibliotheken alsook RGB-, HEX- en CMYK-waarden ter beschikking.
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www.raldesignplus.de/en/colour-feeling/
TINT

RAL 220 80 05
Pastelblauw

ZACHT

KLEUR, MATERIAAL, TEXTUUR

Alle tinten van de kleurenwereld reThink zijn vrij met elkaar te combineren.

HELDERHEID

2021+

RAL 040 70 10
Mohairmauve
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Om tastbare duurzaamheid mogelijk te
maken, worden gemakkelijke combineerbaarheid en duurzaamheid centrale eisen die aan vormgeving gesteld worden.
reThink zet ertoe aan, ruimtes en producten te creëren die op langere termijn

voor een meerwaarde zorgen. De discussie over de actuele thema’s van onze tijd
en over de kleuren daarvan noemen wij
reThink. Het resultaat is een werktool
met de oproep, deze in uw projecten te
integreren: CREATE!
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