HVILKEN
FARVE SKAL
DU VÆLGE?

FASHION & SIKKERHED

FASHION
FARVER TIL
DIN HUND
VÆLG DEN RIGTIGE FARVE
Fashion farverne - pink, turkis og DARK udtrykker følelser og attitude. Brug dem når
du vil give din hunds stil et personligt præg.
TIP!
Vælg forskellige farver til alle dine hunde,
så du kan kende forskel på dem fra afstand.
Vi anbefaler følgende;
HUNDE MED MØRK PELS:
Vælg en lys farve
HUNDE MED LYS PELS:
Vælg en mørk farve
I LANDOMRÅDER:
Vælg enhver farve
I BYOMRÅDER:
Vælg en farve der ikke ofte ses i trafikken

FASHION FARVER

TURKIS
Det turkise lys er en blanding af farverne blå og grøn, og det har en stærk
forbindelse til havets farve. Det turkise
lys er en perfekt kønsneutral farve, der
giver et ekstra pift til dit udstyr.

FARVEN FORBINDES MED:
Uendelighed, medfølelse, beskyttelse, havet,
vand, besindighed, himmelstrøg, ædelsten,
tålmodighed, troskab, klarhed, rolighed.

TURKIS

DARK
DARK har et klassisk, minimalistisk og
sofistikeret look med et xenonlignende
hvidt lys. DARK er et perfekt match til dig
som værdsætter et cool og stramt design
med et futuristisk udtryk.

FARVEN FORBINDES MED:
Sofistikeret, elegant, mystisk, engageret,
klassisk, magtfuld, autoritær, raffineret,
elegant, seriøst, stilfuld.

DARK

PINK
Det pinke lys er en blanding af lilla og
rød, og det udstråler energi, passion og
sjov. Den pinke lygte kan matches med
næsten alle farver, og tilføjer et strejf af
glamour til dit udstyr.

FARVEN FORBINDES MED:
Romantik, affektion, medfølelse, ømhed,
sødme, sarthed, uskyld, skrøbelighed,
venskab, harmoni, munterhed, charme.

PINK

SIKKERHEDSFARVER TIL
DIN HUND
VÆLG DEN RIGTIGE FARVE
De forskellige farver giver dig mulighed
for at vælge netop den farve der passer til
dine behov og lokale vejrforhold. Farverne
kan mixes og matches til dit udstyr, for at
udtrykke dig og din hunds personlige stil.
TIP!
Vælg forskellige farver til alle dine hunde,
så du kan kende forskel på dem fra afstand.
Vi anbefaler følgende;
HUNDE MED MØRK PELS:
Vælg en lys farve
HUNDE MED LYS PELS:
Vælg en mørk farve
I LANDOMRÅDER:
Vælg enhver farve
I BYOMRÅDER:
Vælg en farve der ikke ofte ses i trafikken

SIKKERHEDSFARVER

HVID
Hvidt lys består af alle regnbuens farver,
fordi den indeholder alle bølgelængder.
Den kan derfor beskrives som et mangefarvet lys.
Hvidt lys associeres med forlygter på
biler og cykler, og kan dermed forbindes
med en fremadgående bevægelse fra en
løber eller gænger.
I nødstilfælde kan den hvide lygte også
bruges som en lille lommelygte.

FARVEN FORBINDES MED:
Ægthed, renhed, uskyld, enkelthed,
effektivitet, stilhed, klarhed, oprigtighed,
beskyttelse, perfektion, godhed.

HVID

RØD
Rødt lys er et universelt signal for
opmærksomhed, og denne farve er derfor
god at have i nødstilfælde, for at kunne
signalere nød.
Rød har den længste bølgelængde, og
er derfor den farve man kan se fra størst
afstand, i forhold til andre farvede lys.
Den røde farve er mild for øjet at se på,
og hjælper derfor til at bevare nattesynet.

FARVEN FORBINDES MED:
Baglys/bremselys, opmærksomhed, fare,
varme, dynamisk handling, styrke, kraft,
impulsivitet, passion, energi, selvsikkerhed.

RØD

GUL
Gult lys er den mest blikfangende farve,
hvilket gør den til en unik og meget
anvendelig farve i mørket.
Det menneskelige øje er ekspert i at
adskille farven gul fra andre farver, og det
gør den meget synlig i tåget og diset vejr.
Den gule lygte er meget mild ved øjnene,
og kan ofte ses af farveblinde.

FARVEN FORBINDES MED:
Lykke, varme, livlighed, venlighed, energi,
loyalitet, stimulering, innovation, glæde,
overraskelse, optimisme, oplysning.

GUL

GRØN
Grønt lys er kendt for at forbedre nattesynet, og hjælper til at intensivere kontraster om natten.
Den grønne farve opfattes nemmere
end nogen anden farve, grundet en
tilpasning af det menneskelige syn
ved interaktion med naturen, hvor den
grønne farve er dominerende.
Da det menneskelige øje er mere følsom overfor gule og grønne farvetoner,
er denne farve optimal i både land- og
byområder, hvor man skal skille sig ud.

FARVEN FORBINDES MED:
Friskhed, græs, livlighed, forår, held, håb,
fornyelse, frodighed, harmoni, sundhed,
vækst, miljø, medfølelse.

GRØN

BLÅ
Den blå lygte har en forebyggende effekt,
da den ofte associeres med politi, udrykning og uheld. Det blå lys får derfor ofte
bilister til at sætte farten ned i trafikken.
Blåt lys bliver ofte brugt til at læse kort
eller skrive i mørket, da lyset kaster skarpe
sorte linjer tilbage fra hvidt papir. Derfor
er det en god farve at have med på vandre- og overlevelsesture, da det blå lys vil
hjælpe dig med at finde vej.
Den blå farve ses en del tydeligere i
dæmpet lys.

FARVEN FORBINDES MED:
Energi, frihed, vand, opstemthed, visdom,
liv, inspiration, godt humør, stabilitet,
intelligens, storslåethed.

BLÅ

