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TAPETERNA 
VI SJÄLVA 
HAR SAKNAT
Under vårt långvariga samarbete i Roomservice 
har många idéer och tankar dykt upp kring tapeter, 
färg och deras roll i en riktigt bra inredning.

Några av tankarna har skapat ett behov och en 
längtan efter vissa produkter och lösningar. Därför 
har vi tagit fram den här kollektionen speciellt för 
Colorama. 

Vi vill uppmana till nytänkande och lek med färger, 
mönster och motiv som vi själva har saknat. 
Hoppas att du gillar dem lika mycket som vi gör! 

Jon Eliason, inredningsdesigner
Johnnie Krigström, målare



GRAFISK.
En tapet kan säga mer än tusen ord 
på nära håll. Och något helt annat när 
man ställer sig en bit ifrån.

MATERIAL. 
En nedlagd fabrik i Småland lade grunden till  

tapeten Windows. Sönderfall kan vara vackert. 

SUBTIL. 
Flyktiga och lätta mönsterbilder, 
inspirerade av kuddkrig och lek  

i lövhögarna om hösten.

FREAK.
Mönster och kulörer för modiga, 
där det oväntade och obehagliga får vara snyggt. 
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C200-0
Bugs
450 x 265 cm
Rosa / Vita streck

C201-0
Bugs
450 x 265 cm
Vit / Svarta streck

C202-0
Bugs
450 x 265 cm
Vit / Äppelgröna streck

BUGS
Kackerlackor i hörnen låter kanske som en mar-
dröm. Men här får det obehagliga vara snyggt. 
En tapet kan säga väldigt olika saker beroende på 
hur du ramar in den. Med ett svart golv och svarta 
lister får den rosa tapeten ett maskulint uttryck. 

ny miljöbild kommer



C203-4
Bubbles
180 x 265 cm
Vit / Poolblå från tak

C204-4
Bubbles
180 x 265 cm
Vit / Poolblå från golv

C205-4
Bubbles
180 x 265 cm
Vit / Svart från tak

C206-4
Bubbles
180 x 265 cm
Vit / Svart från golv

TAPETERNA COLORAMA 080630 JOHNNIE & JON
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BUBBLES
Vad är upp och vad är ner? Efter ett isdyk i Arvidsjaur 
kom idén till den här tapeten, som utmanar till lek med 
rummet. Tänk dig svarta bubblor från ett svart tak.  
Eller poolblå bubblor som möter ett vitt golv. Tänk fritt.  
Du skulle till och med kunna sätta dem på tvären.

ny miljöbild kommer
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TEXT

C207-0
TEXT
450 x 265 cm
Vit / Svart text

C208-0
TEXT
450 x 265 cm
Beige / Vit text

C209-0
TEXT
450 x 265 cm
Vit / Röd text

Man brukar säga att det sitter i väggarna, allt det 
som vi gör där hemma. Pratar, lyssnar på musik, 
läser sagor. Ställ dig nära väggen och läs högt ur 
Hans och Greta av Bröderna Grimm. Backa sedan 
några steg och upplev hur texten flyter ihop till ett 
abstrakt grafiskt mönster. 

ny miljöbild kommer



C210-4
WiNDOWS
180 x 265 cm
Vit / Beige

C210-8
WiNDOWS
360 x 265 cm
Vit / Beige

C211-4
WiNDOWS
180 x 265 cm
Vit / Svart

C211-8
WiNDOWS
360 x 265 cm
Vit / Svart

C212-4
WiNDOWS
180 x 265 cm
Rosa / Röd

C212-8
WiNDOWS
360 x 265 cm
Rosa / Röd

12 | JON&JOHNNIE | MATERIAL.

WiNDOWS
Vi besökte en gammal nedlagd fabrik i Småland. 
De söndervittrande fönsterpartierna vid entrén  
berättade om en annan tid. Samtidigt var de högak-
tuella med sin grafiska form. Mönsterbilden består 
av fyra våder som tillsammans bildar en enhet. Du 
kan också i vilken ordning du vill, eller var för sig.

ny miljöbild kommer
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FEATHERS

C213-0
FEATHERS
450 x 265 cm
Vit / Rosa Gradient

C214-0
FEATHERS
450 x 265
Vit / Grå Gradient

Vi hade funderat ett tag på hur man skulle kunna 
göra ett mönster som känns rörligt. Som kan upp-
repas utan att bli statiskt och stillastående. Ett 
kuddkrig senare hade vi löst problemet. När fjäd-
rarna singlade ner i luften framför oss var idén till 
Feathers klar.

ny miljöbild kommer
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LEAF

C215-8
LEAF
180 x 265 cm
Vit / Äppelgrönt

C215-4
LEAF
360 x 265 cm
Vit / Äppelgrönt

C215-8
LEAF
180 x 265 cm
Vit / Grå

C215-4
LEAF
360 x 265 cm
Vit / Grå

C217-8
LEAF
180 x 265 cm
Vit / Poolblå

C217-4
LEAF
360 x 265 cm
Vit / Poolblå

Vi gillar stora mönster. Leaf är oregelbunden och 
levande, med subtila skiftningar i samma kulör.  
Tapeten ger karaktär åt rummet samtidigt som  
den lämnar stort utrymme att experimentera med 
accentfärger på möbler och annan inredning.

ny miljöbild kommer



Tillverkas endast för Colorama av
Mr Perswall 
www.mrperswall.se

Prislista

Storlek (bredd x höjd) cirkapris
450 x 265 cm 700 kr
360 x 265 cm 1 200 kr
180 x 265 cm 2 200 kr

Ref. nr. sida bredd höjd färg    sida 
C200-0 Bugs 450 265 Rosa / Vita streck
C201-0 Bugs 450 265 Vit / Svarta streck
C202-0 Bugs 450 265 Vit / Äppelgrönt
C203-4 Bubbles 180 265 Vit / Poolblå från tak
C204-4 Bubbles 180 265 Vit / Poolblå från golv
C205-4 Bubbles 180 265 Vit / Svart från tak
C206-4 Bubbles 180 265 Vit / Svart från golv
C207-0 Text 450 265 Vit / Svart text
C208-0 Text 450 265 Beige / Vit text
C209-0 Text 450 265 Vit / Röd text
C210-4 Windows 180 265 Vit/Beige
C211-4 Windows 180 265 Vit / Svart
C212-4 Windows 180 265 Rosa / Röd
C210-8 Windows 360 265 Vit/Beige
C211-8 Windows 360 265 Vit / Svart
C212-8 Windows 360 265 Rosa / Röd
C213-0 Feathers 450 265 Rosa gradient
C214-0 Feathers 450 265 Grå gradient
C215-8 Leafs 360 265 Vit / Äppelgrönt
C215-4 Leafs 180 265 Vit / Äppelgrönt
C216-8 Leafs 360 265 Vit/Grå
C216-4 Leafs 180 265 Vit/Grå
C217-8 Leafs 360 265 Vit/Poolblå
C217-4 Leafs 180 265 Vit/Poolblå

Priser behövs från Colorama

Produktinfo

Tapeterna tillverkas på en mycket slitstark non-wo-
ven kvalitet. Tapeterna är ljusäkta
och tvättbara och dessutom mycket lätta att sätta 
upp då de alltid har rak mönsterpass.
De levereras i en skyddande förpackning med lock 
och utförliga uppsättningsanvisningar
medföljer varje motiv.

OBS! Vid färgskillnader i underlaget ska väggen 
grundmålas innan uppsättning. 

Egenskaper

Limrekommendation

Mycket god
ljusäkthet

Limmas
på väggen

Tvättbar Rak möns-
terpassning

NonWowen lim

Vävlim med <20% torrhalt

18 | JON&JOHNNIE | INFO.Före denna sida binds två blad tapetprover in
• ett med alla mönstren i miniatyr, i de olika färgerna
• ett med utvalt mönster i skala 1:1




