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BEWUST

INSPIREREND

RELATE + SUPPORT verbindt
kleur, emotie en functie.

In de eenvoudige combineerbaarheid van de
kleuren ligt de sleutel tot een aanpasbare
vormgeving voor verschillende toepassingen.

VERBINDEND
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RELATE + SUPPORT stelt een levendig en adaptief kleurenpalet ter beschikking, passend bij de
behoeften van de tijd. Het trendrapport is een
instrument dat een zowel functionele als sensueel-esthetische creatie in gelijke mate bevordert
en ondersteunt. De nood aan gemakkelijk toegankelijke en flexibele oplossingen heeft zich op basis
van fundamentele maatschappelijke ontwikkelingen en de met de pandemie opgedane ervaringen
ontwikkeld. Kleur is in deze context geen oppervlakkige, maar een inhoudelijke beslissing.

De kleuren kunnen druktechnisch van de originele RAL-kleurenwaaier afwijken.

095 80 50
Williams-peer geel

090 85 05
Peperwit

070 70 10
Gember grijsgeel
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Zuiver beige

De kleurencombinaties van RELATE + SUPPORT
ondersteunen de alomvattende waarden die in
de relatie van mensen met het milieu steeds
belangrijker worden. Gelijktijdig reflecteert het
kleurenpalet een verantwoordelijke houding met
betrekking tot milieubewuste designprocessen op
het gebied van materiaalkeuze en productie.
Hogere aan duurzame praktijken gestelde
verwachtingen beïnvloeden ook de wereldwijde
kleurenpreferenties. Tinten die aan niet-gebleekte
materialen en zachte natuurkleuren herinneren,
winnen aan belang. Ze bieden meer diversiteit en
flexibiliteit dan achromatisch grijs, zwart of zuiver
wit. Energierijke contrastkleuren creëren bijkomende expressie- en aanpassingsmogelijkheden.
De 15-delige kleurruimte vergemakkelijkt de invulling van harmonische kleurencombinaties voor
productdesign en architectuur in de meest uiteenlopende contexten.
De RAL COLOUR FEELING 2022+ kleuren zijn
veelzijdig bruikbaar. Ze maken multifunctionaliteit in plaats van polariteit mogelijk. Aangename
kleuren van oppervlakken en afgestemde accenten zijn gemakkelijk te verbinden om aan de aan
human-centred design gestelde eisen te voldoen.
Start met een door ons voorgestelde kleurencombinatie of genereer, veilig op het gebied van kleur,
nieuwe aanpassingen voor uw project. Zorg voor
variatie en breid het kleurenpalet eenvoudig en
snel uit met het RAL DESIGN SYSTEM plus.

COMBINATIES

KLEURENMATRIX

Alle tinten van het kleurenpalet zijn vrij met elkaar te combineren.
Om u bij uw beslissing te helpen, bieden wij zowel functionele en
terughoudende als contrastrijkere opvallende kleurenprofielen aan.
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sober
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fysiek
zacht
emotioneel
tactiel

SPEELS

Experimenteren
dynamisch
innovatief
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stimulerend
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KLEUR, MATERIAAL, TEXTUUR
VITAAL
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Het 15-delige kleurenpalet geeft ontwerpers de vrijheid om hun
contexten te bespelen met de zekerheid, naar een beproefde
waaier aan kleurschakeringen te kunnen teruggrijpen.

Zorg bij het globale effect voor variatie met verschillende materialen, finishes en texturen.
De kleuren komen met matte oppervlakken ingetogener over. Leg meer accenten door hogere glansgraden.
De intensievere nuances zijn ook optimaal geschikt voor het spel met transparanties.

KLEURCODE

Bijkomende achtergrondinformatie over het trendrapport, suggesties, hulpmiddelen en professionele designtools vindt u op de website. Daar kunt u
de kleurenpaletten van de RAL COLOUR FEELING
gratis als A SE-bestand downloaden. Ook RGB-,
HEX-, en CMYK-waarden staan daar voor u klaar.
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In de zin van een holistische aanpak is het
kleurenspectrum bewust tussen aardende
en dynamische nuances in beweging. Onze
research, analyse en synthese duiden op
de ontwikkeling in de richting van warmere nuances die door koelere tinten

uitgebalanceerd worden. Het daaruit
voortvloeiende kleurenpalet maakt sluitende complementaire composities evenals hedendaagse tint-in-tint creaties
mogelijk. Welke verbindingen passen bij
uw volgend project?
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