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MAAK KENNIS MET  

DE ARCHIVE COLLECTIE

Met de Farrow & Ball Archive Collectie ontdek je onze volledige kleurencollectie. 
De al jarenlange kenmerkende kleurschakeringen maken een integraal onderdeel 

uit van onze geschiedenis en creëren, zij-aan-zij met onze huidige kleuren, 
 een rijk en divers kleurenpalet.

THE ARCHIVE EDIT

De bewerking van 10 door Charlotte Crosby Creative Director van Farrow & Ball gekozen 
kleuren, omvat het allerbeste uit de Archive Collectie. Met diepgang, rijkheid en een vleugje 

nostalgie heeft het alles van tijdloze boegbeelden tot gedurfde en opwindende tinten.
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Muren: Clunch No.2009 Estate Emulsion3 4

CLUNCH No.2009

Een zacht kalkwit

Clunch dankt zijn naam aan het 
kalksteen dat wordt gebruikt in gebroken 
witte bouwstenen van veel gebouwen 
in East Anglia. Zijn gele basis creëert 
een ontzettend veelzijdige afwerking, 
waardoor het een kleur is waar makkelijk 
mee te leven is. Clunch wordt vaak 
gecontrasteerd met Pointing op houtwerk 
voor een fris aanzicht, of met Shaded 
White om een meer traditionele ruimte
te creëren.



Imahe Credit
Muren: Buff No.20  Modern  Emulsion 
Openhaard en houtwerk: Minster Green No.224 Modern  Emulsion5 6

Buff No.20

Een tijdloze, zandachtige neutrale kleur

Buff is een zandachtige neutrale kleur 
met een onderliggende warmte die in 
verschillende kleurschema’s past. 
Gecombineerd met diep Victoriaans rood 
oogt hij traditioneel, maar ingezet als 
diepere variant van Jitney brengt hij juist 
iets moderns. Buff dankt zijn naam aan 
de “Buffe” of oerossen, een uitgestorven 
ras van in het wild levende runderen.

MINSTER GREEN No.224

Een uitnodigend diepgroen

Intenser groen dan Green Smoke en toch 
dieper en meer verouderd dan Calke 
Green. Deze uitnodigende middentint 
geeft een ingeleefd gevoel dat ideaal 
past in traditionele ruimtes. Zijn naam 
is geïnspireerd op onze thuisplaats 
in Dorset, net buiten de marktplaats 
Wimborne Minster.



Muren: Pink Drab No.207 Modern Emulsion7 8

PINK DRAB No.207

Een ingetogen roze

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft 
Pink Drab niet de helderheid die andere 
roze kleuren suikerig doen overkomen, 
waardoor een discrete en charmante 
tint ontstaat.



Muren: Porphyry Pink No.49 Estate Emulsion 
Kasten: Porphyry Pink No.49 Estate Eggshell 109

PORPHYRY PINK No.49

Een diep, zacht koraal

Deze zachte koraalkleur is geïnspireerd 
op de paletten uit de Regency-periode, 
toen het vaak werd gebruikt om uit 
porfier, een donker steen dat zeer geliefd 
was bij de Romeinen, vervaardigde 
architectonische details na te bootsen. 
Vandaag de dag oogt het net zo op zijn 
plaats in moderne kleurschema’s, perfect 
als een iets zachter alternatief voor 
terracotta.



Muren: Castle Gray No.92 Estate Emulsion
Houtwerk: Castle Gray No.92 Estate Eggshell

Gelieve voor toepassing in publicaties, Brandon Schubert (ontwerper) 
en Astrid Templier (fotograaf) als bron te vermelden
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CASTLE GRAY No.92

Een veelzijdig grijsgroen

De eerste toepassing van Castle Gray 
mag dan op buiten houtwerk van 
een kasteel geweest zijn, maar is een 
wonderlijk veelzijdige kleurtoon voor 
alle soorten woningen, zowel binnen 
als buiten. Het is bijzonder markant 
als kleur voor een keukeneiland of op 
de achterwand van een boekenkast om 
diepte en balans aan te brengen.



Muren: Coppice Blue No.G9 Modern Emulsion
Houtwerk: Clunch No.2009 Modern Emulsion 1413

COPPICE BLUE No.G9

Een rijk diep groenblauw

Al meer dan 100 jaar wordt dit rijke 
groenblauw gebruikt voor schilderwerk 
in de tuin van Snowshill Manor in 
Gloucestershire, waar de weelderige 
groene ondertonen perfect passen 
bij de warmte van het goudkleurige 
Cotswold steen. Vandaag creëert het 
een aangrijpend gevoel in hedendaagse 
gangen en woonkamers.



Muren: Mere Green No.219 Modern Emulsion15 16

MERE GREEN No.219

Een traditionele groenblauw

Mere Green is een luxe groenblauwe 
tint, iets intenser van kleur dan Vardo. 
Ondanks zijn meer traditionelere 
uitstraling barst de kleur nog steeds 
van energie, waardoor het ideaal is voor 
moderne huizen.



Lambrisering: Black Blue No.95 Modern Eggshell17 18

BLACK BLUE No.95

Een verfijnd zwartblauw

Black Blue dankt zijn naam aan de 
twee essentiële pigmenten waar de 
kleur uit opgebouwd is. Deze diepe tint 
lijkt veel blauwer bij toepassing in een 
grote ruimte, helemaal bij gebruik in 
Full Gloss. Op kleinere oppervlakken 
geschilderd, of in contrast met een fel 
wit, lijkt het bijna zwart van kleur. Waar 
het ook wordt toegepast, deze verzadigde 
tint voelt ontzettend verfijnd.
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