
Få en farveprøve
Du er altid velkommen til at 
bestille filtprøver hos Fraster. Ud 
over vores boks med filtprøver i 
alle 31 tilgængelige farver eller 
A4 prøvekort med alle farver, 
leverer vi gerne større prøver 
i udvalgte farver til kunde-
præsentationer og lignende.

Fakta #7
Vælg mellem 31 skønne farver

Frasters filtprodukter produceres efter ordre. Det 
betyder, at du frit kan vælge fra hele paletten af 31 
flotte farver. Du kan desuden kombinere efter ønske i 
filttæpper, Twister, COVERdouble og andre produkter 
med to eller flere farver.

Stor lysægthed
Den uldfilt, vi anvender hos Fraster, er stykfarvet efter 
filtning på fabrikken i Tyskland. Farvningen tager 8 
timer, og gennem hele processen justeres vandets 
temperatur og pH-værdi for at sikre et perfekt resul-
tat med de bedst opnåelige lysægtheder.

Lysægtheden varierer fra farve til farve (som det er 
tilfældet for alle tekstiler) og er lavest på lyse og gule 
farver.

Naturlige farver
Enkelte farver i paletten er naturlige uldfarver, dvs. fra 
fårets pels.

Miljø
Farvningen af vores uldfilt sker i Tyskland og er under-
lagt EU’s regler for farvestoffer og udledning af vand, 
overskudsfarve mv.
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437 aubergine 136 wine 102 red 484 tomato 105 orange 723 peach 130 ochre

539 midnight 540 ocean 645 iceberg 541 sky 312 azur 555 cadet 262 mint

448 moss 415 dust green 732 fern 749 spring 398 citrus 399 banana 274 curry

499 dark brown 250 truffle * 220 deer 190 beaver 160 beige

426 black 300 anthrazcite 175 charcoal 170 silver 150 off white

*
250 Truffle
For at opnå det ønskede rustikke udtryk i 
denne farvevariant er der anvendt en anden 
uldblanding end ved de øvrige farver. Ulden 
indeholder tillige vegetabilske rester, som er 
synlige i den færdige metervare og er med til 
at give det helt rigtige udtryk.
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