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RAL 040 50 40
Vermelho formiga

© unsplash-ola mishchenko

LÚDICO

RAL 060 70 20
Manteiga de amendoim

© Sancal x Raw Color

RAL 100 70 20
Castanho areia

RAL 110 40 20
Verde antigo

© antoniolupi, Borghi washbasin
+ bathtub made of Cristalmood

REGENERADOR

RAL 160 80 05
Verde nevoeiro

RAL 170 50 55
Turquesa absinto
As cores podem diferir da amostra RAL original devido à impressão.

Entre desafios globais e pessoais, o design tem
de fazer mais hoje do que nunca. A cor, como
o meio de criação mais influente, tem aqui um
lugar especial. A cor apoia a criação de cenários
positivos e de possibilidades de ação. A seleção
bem-sucedida de cores promove a identificação e
a comunicação. As cores servem as pessoas e são
sinais de valor cultural. Criam atmosfera e podem
inspirar de forma sensorial e estética. A criação
de cores consciente é boa para nós.

© Early Futures Heidi Gustafson

Com SHARE + APPLY, partilhamos uma paleta de
cores de ativação a regeneração para aplicações
em arquitetura, design, artesanato e indústria.

RAL 095 70 40
Verde banana

TRANSFORMATIVO

© Dune studios

© HKliving

CIRCULAR

SHARE + APPLY promove
a criação inspiradora.

RAL 090 85 05
Branco pimenta
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INTUITIVO

RAL 260 80 10
Azul pó claro

RAL 280 60 25
Violeta opala

RAL 290 30 25
Azul-escuro

RAL 320 80 05
Violeta claro

SHARE + APPLY está adaptado a uma estética
contemporânea em conformidade que permite
combinações com valor acrescentado a longo
prazo. A paleta de cores para 2023+ compreendese de forma consciente como desenvolvimento
contínuo. Foram assumidas três nuances do ano
anterior para complementar ainda mais facilmente
os elementos de criação existentes. As 15 cores
são ideais para designs phygitais (tanto físicos
como digitais). Os tons naturais são inspirados
pelas cores das algas e da terra. Os tons mais
artificiais refletem o clima otimista e criatividade
estimulante do Metaverso. Conserve recursos
e trabalhe, na medida do possível, com cores
materiais, bem como resíduos agrícolas e industriais, sempre que possível, para criar pigmentos
atrativos. O mercado está pronto para quaisquer
variações de cor e design centrado no planeta.
As nossas inspirações de cores facilitam a harmonização de ambientes profissionais e privados,
produtos e coleções para diversos indivíduos e
grupos. Estimulam o intercâmbio construtivo,
ajudam a reduzir os medos e apoiam o bem-estar.
Inicie com uma combinação de cores sugerida por
nós. Varie e expanda a seleção fácil e rapidamente
com o RAL DESIGN SYSTEM plus.
Mais informação de base sobre o relatório de
tendências, sugestões, assistência, bem como
ferramentas de design profissional podem ser
encontradas na página da Internet. Aí pode descarregar gratuitamente todas as paletas de cores RAL
COLOUR FEELING como ficheiro ASE. Os valores
RGB, HEX e CMYK também estão aí disponíveis
para si.

COMBINAÇÕES

MATRIZ DE COR

Todos os tons podem ser combinados de forma flexível uns com os outros. Como apoio à
decisão, oferecemos perfis de cor inspiradores para áreas de trabalho e de vida de qualidade.
Promova de forma orientada atividade, funcionalidade, sensualidade, criatividade e regeneração.
FUNCIONAL

Trabalhos
claro
focado
sóbrio

SENSORIAL

Sentir
tátil
emocional
suave

ÉTICO

Regenerar
relaxado
compensatório
natural

NARRATIVO

Comunicar
sociável
diversificado
unificador

LÚDICO

Experimentar
dinâmico
inovador
otimista

TONIFICANTE

REFRESCANTE

CALMANTE

↓

↓

↓

Baseiam-se numa seleção de cores experimentada e testada.
15 tons de cor convidam à criação. Desta forma encontra as
cores e combinações adequadas ao seu projeto.

Encontra todas as cores no RAL DESIGN SYSTEM plus.
O sistema de cores que abrange 1.825 nuances permite
uma comunicação clara das cores e uma implementação
fiel das cores a nível mundial. Varie o efeito global com
diferentes materiais, acabamentos e texturas. As cores

CODIFICAÇÃO POR COR

com superfícies mate têm um efeito mais discreto. Aumente a acentuação com níveis de brilho mais elevados.
As nuances mais intensas são também ideais para jogar
com transparências. Que implementação de cor se adequa melhor ao seu próximo projeto? #colorfeeling

AVISO LEGAL
RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bona, Alemanha
Telefone: +49 228 68895 120
E-mail: colourfeeling@ral.de
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www.ral-farben.de/en/colour-feeling
TOM COLORIDO

RAL 340 70 35
Malva veludo

COR, MATERIAL, TEXTURA

© Timo Rieke

RAL 030 60 20
Vermelho deserto

Todos sabem que as mudanças sistémicas são
necessárias e possíveis. Espera-se, com razão,
que as empresas façam mais do que falar de
sustentabilidade. Trabalhar de forma circular,
regeneradora, ética e justa é um pressuposto.
Todos devem fazer mais bem em vez de menos
mal. Integridade e a inclusão são objetivos importantes da renovação significativa.

LUMINOSIDADE

2023+

RAL 010 40 25
Vermelho mineral
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SHARE + APPLY combina nuances de
aspeto natural digital para a criação
funcional e atmosférica de produtos,
espaços e coleções físicas e virtuais. A
matriz de cores estimula a criação mais
precisa e imaginativa. O nosso método de

investigação é cientificamente normalizado e os valores das cores podem ser
combinados de forma ideal. Partilhamos
possibilidades de aplicação e fundos sobre
o efeito da cor nos canais de redes sociais
da RAL COLOURS.

Equipa de projeto: RAL COLOURS e IIT Institute
International Trendscouting na HAWK Hildesheim;
Markus Frentrop, Martin Kern, Meike Kettenuß,
Laura Kilian (RAL) e Beate Breitenstein, Sabine
Hirsch, Melissa Lindemeyer, Timo Rieke, Alina
Schartner, Markus Schlegel e Lina Schmidt (IIT)
FACEBOOK.COM/RALCOLOURS
INSTAGRAM.COM/RALCOLOURS_OFFICIAL
LINKEDIN.COM/COMPANY/RAL-COLOURS
PINTEREST.DE/RALCOLOURS
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