BESTELBON 2018

Besteldatum: ___________________
Prijzen in euro. Geldig vanaf 01/01/2018.
Aantal

Product

€ (excl. BTW) € (incl. BTW)

Aantal

NCS KLEURSTALEN COLLECTIES
NCS ATLAS 1950 Original

€ (excl. BTW) € (incl. BTW)

Product

NCS COLOUR READERS
€ 405,00

€ 490,05

NCS ALBUM 1950 Original

€ 1915,00

€ 2317,15

NCS BOX 1950 Original

€ 1775,00

€ 2147,75

NCS BLOCK 1950 Original
- per kleurtoon

€ 760,00

€ 919,60

NCS BLOCK 1950 Original
- per nuance

€ 760,00

€ 919,60

NCS INDEX 1950 Original

€ 180,00

€ 217,80

NCS GLOSSY INDEX 1950 Original

€ 210,00

€ 254,10

NCS EXTERIOR Colour Collection

€ 259,00

€ 313,39

NCS EXTERIOR
Complete Colour Collection

€ 390,00

€ 471,90

NCS GLOSS SCALE

€ 115,00

€ 139,15

NCS BLACK & WHITE

€ 129,00

€ 156,09

NCS A4-vellen 1950 Original

€ 8,50

€ 10,29

NCS A9-boekjes 1950 Original

€ 5,60

€ 6,78

NCS Colour Scan 2.0

€ 650,00

€ 786,50

NCS Colour Pin SE

€ 129,00

€ 156,09

€ 38,00

€ 45,98

NCS HELDERHEID
NCS Helderheidsmeter

NCS EDUCATIE
Vraag om de prijzen van de NCS kleur oefeningen.

MIX TRENDS
MIX Magazine - Abonnement voor 1 jaar
Interior Colour Trends Card

€ 150,00

€ 181,50

€ 10,00

€ 12,10

NCS APARTE KLEURSTALEN

Bedrijf:
Contactpersoon:
Afdeling:
BTW-nummer:
Facturatieadres:

BESTELINFORMATIE EN -VOORWAARDEN:
Bestelling: per e-mail of fax.
Levering: alle producten zijn voorradig behoudens verkoop.
Verzendings- en administratiekosten niet inbegrepen in de prijs.
Betaling: tegen rembours of contant bij levering van de producten.
De klant erkent de hierbij gevoegde algemene voorwaarden van deze
bestelbon te hebben gelezen en ze integraal te aanvaarden als deel van
de overeenkomst.

Leveradres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Handtekening:

Natural Colour System®© The Universal Language of Colour™

ELSCOLAB NV
Hogenakkerhoekstraat 14
B-9150 Kruibeke
T: +32 (0)3 250 15 70
F: +32 (0)3 252 87 83
E: elscolab@elscolab.com
@: www.elscolab.com

De merknamen NCS - Natural Colour System®©, NCS®© en de NCS®©-producten zijn eigendom van Colour AB, Stockholm © 2018..

Prijslijst 2018
Geldig vanaf 01/01/2018
Prijzen in EURO.

NCS KLEURSTALEN
COLLECTIES
NCS ATLAS 1950 Original

De NCS Atlas leidt je overzichtelijk
doorheen de kleurenruimte. Je krijgt het
meest logische overzicht en ziet in één
oogopslag de relatie van de ene kleur ten
opzichte van een andere. Kleur wordt
logisch en communiceerbaar.
Elke kleurtoon binnen het NCS systeem
heeft een eigen pagina waarop de nuances
worden weergegeven. Je krijgt ook informatie over de helderheid en reflectie van
de kleuren. De NCS Atlas bevat enkele
maskers die je helpen om kleuren af te
zonderen en bijzonder sterke combinaties
te vinden.
Formaat van de kleurstalen: 15 x 15 mm.

NCS ALBUM 1950 Original

Optimaliseer je kleurdesign – gebruik de
NCS Album. Het is de perfecte kleurencollectie voor de moderne professional en
de beste tool om kleuren te combineren,
vergelijken en visualiseren. De album
bestaat uit 2 A3 mappen. Daarin bevinden
zich 1950 insteekmapjes met elk 3 A9
kleurstalen. Alle kleurstalen kunnen
afzonderlijk bijbesteld worden.
Formaat van de kleurstalen: 52 x 37 mm
met 3 stalen/insteekmapje.

NCS BOX 1950 Original

De NCS Box bevat alle 1950 NCS kleuren
in A6 formaat. Door het grote formaat
krijg je een betere impressie van de kleur
en kan je ze efficiënt beoordelen. De
stalen kan je verknippen en gebruiken bij
presentaties. Alle stalen kunnen
afzonderlijk bijbesteld worden.
Formaat van de kleurstalen: 105 x148mm.

NCS BLOCK 1950 Original
(Hue/Nuance)

Analyseer en identificeer kleuren op
verschillende materialen en oppervlaktes
snel en eenvoudig met de NCS Block.
Alle 1950 NCS kleurstalen kan je draaien
in de waaier en apart beschouwen of naast
elkaar leggen en met een ander materiaal
vergelijken. Er bestaan 2 variaties van
de NCS Block – één geordend zoals de
kleuren te zien zijn in de kleurencirkel,
per kleurtoon; en één per nuance.
Formaat van de kleurstalen: 35 x 104 mm,
verdeeld over 9 waaiers.

NCS INDEX 1950 Original

De NCS Index is een compacte versie van
de 1950 NCS kleurstalen. Neem ze overal
mee naartoe. De symbolen onderaan elke
pagina geven weer waar de kleuren zich
situeren in het NCS systeem. Formaat van
de kleurstalen: 20 x 50 mm / 26 x 50 mm.

NCS GLOSSY Index 1950 Original

Onze hoogglans kleurenwaaier bevat alle
1950 NCS kleuren in een glanswaarde van
ca. 88. Naarmate een oppervlak glanzend
of mat is neem je een kleurverschil waar.
Mat absorbeert het licht, terwijl glans reflecteert. De NCS Glossy is de ideale tool
om al je *schitterende* ideeën tot leven te
brengen. Formaat van de kleurstalen:
20 x 50 mm / 26 x 50 mm.

NCS EXTERIOR Colour Collection

Met trots kunnen we u de nieuwe NCS
Exterior Colour Collection voorstellen.
Dit is het resultaat van ontelbare uren
onderzoek. Onder meer de sociale
verantwoording, omgevingsfactoren,
oppervlakte- en materiaaleigenschappen,
beschikbaarheid van pigmenten en historische en hedendaagse exterieurkleuren
werden diepgaand bestudeerd. De NCS
Exterior Colour Collection is dus een
unieke selectie van 322 kleuren die we
aanraden voor exterieure doeleinden. De
box bevat een kleurenwaaier met grote
kleurstalen en een informatieve brochure
met tips voor een succesvol kleurdesign.
Er wordt ook plaats voorzien voor
afzonderlijke kleurstalen. Deze zijn al
aangevuld in de Complete NCS Exterior
Colour Collection.
Formaat van de kleurstalen:
Classic en Dark 50 x 140 mm,
Dark & Details 22 x 50 mm.

NCS APARTE
KLEURSTALEN

De mogelijkheid bestaat om elk van de
1950 NCS kleuren te verkrijgen als een
aparte kleurstaal. Deze zijn handig te
gebruiken bij presentaties, specificaties en
kleurcommunicatie met klanten en
leveranciers. Op de keerzijde van de
stalen is de NCS notatie geprint.

NCS COLOUR READERS
NCS Colour Scan 2.0

De NCS Colour Scan is de elektronische
kleurenscanner die in 1, 2, 3 de NCS codering geeft die aansluit bij je gekozen kleur.
Het is snel, handig en gemakkelijk te gebruiken. Bovendien past het in je broekzak,
dus kan je overal je favoriete kleuren scannen. Je plaatst de scanner op het gekozen
materiaal, de kleur of het oppervlak en
drukt op de ronde toets. Na enkele seconden zie je de dichtsbijzijnde NCS kleur.
Je krijgt eveneens de pagina van de NCS
index, de reflectiefactor en helderheid van
het materiaal, respectievelijk aangegeven
in Yl en NCS v. Het toestel beschikt over
een geheugen voor het opslaan van max.
100 kleuren en laat gebruikers toe tekst of
stemgeluid toe te voegen aan elk item.

NCS Colourpin SE

De NCS Colour Pin is je persoonlijke
kleurenscanner om kleuren vanuit je
omgeving te pinnen, op te slaan en te
delen. Werkt samen met de gratis App via
de AppStore (Apple).

NCS HELDERHEID
NCS Helderheidsmeter

Een grijsschaal bestaande uit 18 stappen
om je vlot de helderheid van een oppervlak na te gaan. Elke stap geeft informatie
over NCS v en reflectiefactor Yl.

NCS EDUCATIE
NCS Kleuroefeningen

Vraag om de prijzen van de NCS kleur
oefeningen.

MIX TRENDS

Mix Magazine
Abonnement 1 jaar

Mix Magazine geeft de nieuwe trends weer
van design, kleur, materiaalgebruik, producten en architectuur. Je inspiratie kijgt
gegarandeerd een boost.

NCS A4 kleurstaal 1950 Original
Formaat: 210 x 297 mm

NCS A9 boekje 1950 Original
Formaat: 37 x 52mm
Een boekje bevat 5 kleurstalen.
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