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God smag fortjener det bedste

Værdi kr 55,–



VÆG: LADY MINERALS 5530 COLLECTED BLUE
VÆG I BAGGRUNDEN: LADY PURE COLOR 5530 COLLECTED BLUE
LISTER: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 5530 COLLECTED BLUE

Alle hjem fortæller unikke historier om, 
hvordan vi lever vores liv.
Farverne og interiøret, som vi omgiver os 
med, formidler personlighed og følelser 
- både bevidst og ubevidst. De fortæller 
om det, som virkelig betyder noget for 
os, om vores håb og vores værdier. 

I en tid farvet af mange forandringer 
har vi lært kunsten at prioritere det 
meningsfulde. Vi er mere bevidste om, 
hvordan vi påvirker verden, og hvordan 
omgivelserne påvirker os. Vi søger  
optimisme og glæde i hverdagens  
små og store øjeblikke.

Dette farvekort præsenterer tre farve- 
paletter designet til at skabe nye  
historier i vores hjem. Glæd dig over  
tidløse nuancer og nye farver, som  
skaber positive atmosfærer og kreative 
stemninger. Sammen skaber farverne 
noget helt unikt - et nyt kapitel og nye 
omgivelser, som du og dine kan trives  
i og glædes over i lang tid. 
 
Tiden er inde til nye valg, og de bedste 
farvevalg sker, når du følger hjertet.

Lisbeth Larsen
Global Colour Manager, Jotun

FORSIDE
VÆG: LADY PURE COLOR 8087 VÅRLUFT
LOFT: LADY PERFECTION 8087 VÅRLUFT

NYHED! 
LADY SUPREME FINISH PURE MAT

Nyheden LADY Supreme Finish Pure 
Mat er en endnu mattere og smukkere 

penselmaling med suveræn og  
forstærket slidstyrke. Sammen med 
supermatte LADY Pure Color skabes  

et ensartet og eksklusivt udtryk.

VÆG: LADY PURE COLOR 8087 VÅRLUFT

CREATE FROM THE HEART



Enkelhed er ofte vejen til lykke og tilfredshed.  
Når der er sørget for vore vigtigste behov, finder  
vi dybere ro ved at rydde hjemmet og hverdagene  
for unødvendige distraktioner. Vi fokuserer på det,  
som virkelig betyder noget - ting, som inspirerer  
os og giver os jordforbindelse. 

presence
SERENE

BORD: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 2489 BELLA

VÆG: LADY PURE COLOR 1520 CHEERFUL PEACH
HYLDE/SKRIVEBORD: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 2489 BELLA

LOFT: LADY PERFECTION 1520 CHEERFUL PEACH



Åbne rum, fulde af lys og planteliv,  
skaber en luftig og frodig atmosfære,  
hvor tiden kan stå stille. Beroligende, 
milde og meditative - sådanne omgivelser 
gør, at vi slipper taget i hverdagens  
udfordringer og sætter fokus på os selv.

Når vi indretter med det mest nødvendige, 
fyldes hjemmet af en fredfyldt atmos-
fære. Grønne nuancer  skaber en levende 
og afslappende stemning, mens lavendel 
nuancer kan berolige os og lade os vende 
blikket indad. Orange farver vil på deres 
unikke måde  vække os til socialt samvær 
og kreative stunder.

VARIGT SMUKKE, 
MATTE VÆGGE

LADY Wonderwall har unikke  
egenskaber, som giver en robust  

og smudsafvisende overflade,  
så væggen holder sig smuk længe. 

LADY PURE COLOR 7038 DUSK GREEN ¨¤ª 

En dæmpet, grønlig nuance til balance og ro.

LADY PURE COLOR 1931 KOKOS ¤  

Perfekt base til det lyse, tidløse hjem.

LADY PURE COLOR 8087 VÅRLUFT ¨¤ª  

En frisk og venlig, grønlig gul nuance til svale rum.

LADY PURE COLOR 1520 CHEERFUL PEACH ¤ª  

En blød ferskenfarve til dejlige lysglimt i rummet.

LADY PURE COLOR 2489 BELLA ¨¤  

En glødende, orange skønhed, som løfter stemningen.

LADY PURE COLOR 10678 SPACE ¤ª  

En varm, lys, beige nuance med en diskret tilstedeværelse.

LADY PURE COLOR 20186 LAVENDER TOUCH ¨¤ª  

En alsidig, lavendel nuance med beroligende effekt.

VÆG: LADY WONDERWALL 8087 VÅRLUFT

Rigtig farvegengivelse og kvalitet kan kun garanteres med LADY eller andre Jotun-produkter, der er tonet i Jotuns Multicolor-system.  
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende.

¨ Farverne kan tones i L ADY Minerals Revive     ª Farverne kan tones i L ADY Minerals Kalkmaling     ¤ Farverne kan tones i L ADY Perfection   



Vi påvirkes af farverne, vi omgiver os med, 
nogle gange uden, at vi selv er klar over 
det. Beroligende farver, bløde pasteller 
og forårsagtige grønne nuancer kan give 
en frisk atmosfære, som gør os klare og 
fokuserede. 

SERENE

PERFEKT HELMAT LOFT

LADY Perfection loftmaling  
giver et perfekt, helmat resultat.  

Vælg mellem en række hvide nuancer  
eller en kulørt farve for at få  

en smuk helhed.

VÆG: LADY PURE COLOR 7038 DUSK GREEN
LOFT: LADY PERFECTION 7038 DUSK GREEN
SKAB OG STIGE: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 7038 DUSK GREEN

BORD: LADY SUPREME FINISH PURE MAT
10678 SPACE

VÆG: LADY PURE COLOR 1931 KOKOS
LOFT: LADY PERFECTION 0486 SILKE

VÆG: LADY PURE COLOR 20186 LAVENDER TOUCH
LOFT: LADY PERFECTION 7236 CHI
LISTER: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 7236 CHI



Naturen er aldrig symmetrisk, men altid smuk. 
Skønhed handler ikke om perfektion, og et  

pletfrit interiør er sjældent inspirerende.  
Det er de små ufuldkommenheder, vi forelsker  

os i - og som fortæller historien om de liv,  
der leves, i vores hjem.

grounded
NATURALLY

VÆG: LADY WONDERWALL 1276 SOFT
KØKKENLÅGER: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 11012 RUSTIC BROWN
DØR: LADY SUPREME FINISH SILKEMAT 8575 NATURAL GREEN
LOFT: LADY PERFECTION 1276 SOFT

VÆG: LADY PURE COLOR 1536 BURNT OCHRE



LADY PURE COLOR 8183 URTEHAGE ¨¤ª  

En frisk, spirende, grøn nuance til en frodig rumfølelse.

LADY PURE COLOR 8575 NATURAL GREEN ¨  

En naturlig, jordnær, grøn nuance.

LADY PURE COLOR 1109 LYSNING ¨¤ª  

En naturlig, gylden, gul farve, som varmer omgivelserne.
LADY PURE COLOR 1276 SOFT ¤ª  

En gyldenbeige nuance til lyse og bløde rum.

LADY PURE COLOR 11012 RUSTIC BROWN ¨  

En rustik, tidløs og jordnær brun farve.

LADY PURE COLOR 12123 CONTEMPORARY WHITE ¤  

En moderne, hvid nuance til bløde overgange.

LADY PURE COLOR 1536 BURNT OCHRE ¨  

En varm, orange nuance, som omslutter og overrasker.

VÆG: LADY PURE COLOR 1276 SOFT
HYLDE: LADY SUPREME FINISH SILKEMAT 11012 RUSTIC BROWN
VINDUER: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 12123 CONTEMPORARY WHITE
LOFT: LADY SUPREMRE FINISH HALVBLANK 12123 CONTEMPORARY WHITE

Rigtig farvegengivelse og kvalitet kan kun garanteres med LADY eller andre Jotun-produkter, der er tonet i Jotuns Multicolor-system.  
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende.

¨ Farverne kan tones i LADY Minerals Revive     ª Farverne kan tones i LADY Minerals Kalkmaling     ¤ Farverne kan tones i LADY Perfection   



At omgive sig med naturinspirerede 
farver er balsam for sjælen - hvad enten 
det er varme jordfarver, dæmpet grøn 
eller solens bløde, gule og orange toner. 
Det spiller ingen rolle, om vi befinder 
os i landlige omgivelser eller i hjertet af 
storbyen. Naturligt rustikke elementer 
og farver skaber altid god harmoni. 

NATURAL

SMUKKE, KALKEDE VÆGGE  
MED ET UNIKT FARVEUDTRYK

LADY Minerals kalkmaling skaber  
rum med rustikke, kalkede vægge  
og et unikt farveudtryk. Resultatet  

er mat, blødt og varmt.

VÆG: LADY MINERALS 8183 URTEHAGE
BORD: LADY SUPREME FINISH SILKEMAT 8183 URTEHAGE
FODLISTE: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 8183 URTEHAGE

VÆG: LADY PURE COLOR 1276 SOFT

VÆG: LADY PURE COLOR 1109 LYSNING

VÆG: LADY PURE COLOR 8575 NATURAL GREEN



VEGG: LADY PURE COLOR 12180 PRESENT

Farver og stiludtryk fra en svunden  
tid tiltrækker os. Vi omfavner nostalgien,  
som historien bringer med sig, og tilfører 
nutidens farver og komfort. Kombinationen  
af kreativ genbrug, nye farver og  
fremtrædende interiørobjekter vidner  
om bevidste valg, der skaber et unikt  
og personligt udtryk.

living
CURATED

BORD: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 2951 SOPHISTICATED RED

VÆG: LADY PURE COLOR 10430 DEMPET SAVANNE



Særegne former og autentiske materialer 
fylder rummet med karakter. Nuancerede 
røde farver skaber et sofistikeret udtryk, 
perfekt balanceret med blå accenter  
og dæmpede neutraler. Gennemført,  
kreativt og velplaceret kan fortiden leve  
i et interiør skabt til nutiden. 

LADY PURE COLOR 20208 POETRY RED  

En elegant, rød nuance med et snert af nostalgi.

LADY PURE COLOR 2951 SOPHISTICATED RED  

En sofistikeret, dyb, rød nuance af fløjl og bordeaux.

LADY PURE COLOR 20207 STATEMENT RED  

En kraftfuld, rød nuance, som elsker opmærksomhed.

LADY PURE COLOR 5530 COLLECTED BLUE ¨¤ª 

En klassisk, smuk, blå nuance til tidløse rum.

LADY PURE COLOR 10430 DEMPET SAVANNE ¤ª  

Dæmpet gyldenbrun - som et smukt landskab.

LADY PURE COLOR 12080 SOFT RADIANCE ¤ª  

En dæmpet, gul nuance - fylder rummet med elegance.

LADY PURE COLOR 0486 SILKE ¤  

En tidløs, hvid nuance til en let og luftig atmosfære.

Riktig fargegjengivelse og kvalitet kan bare oppnås med LADY eller andre Jotun-produkter blandet over Jotuns Multicolor-system. 
Fargeopplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Fargeprøvene er å betrakte som retningsgivende.

¨ Farverne kan tones i L ADY Minerals Revive     ª Farverne kan tones i L ADY Minerals Kalkmaling     ¤ Farverne kan tones i L ADY Perfection   

DEN BEDSTE MALING  
TIL TRÆ OG LISTER

LADY Supreme Finish er markedets  
bedste maling til træ, lister og møbler,  

med suveræn sammenflydning  
og ekstrem slidstyrke. Den findes  

i fire forskellige glansgrader.

VÆG: LADY PURE COLOR 5530 COLLECTED BLUE
DØR, PANEL OG LISTER: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 0486 SILKE



I et hjem fyldt af vintage, antikke  
elementer og indslag af kunst og  
kulturelle referencer vil interiøret  
smelte sammen og formidle moderne 
sanselighed. Stilfulde farvekombina- 
tioner danner behagelige kulisser  
i rum, som opleves tidsrigtige og  
tidløse på én og samme tid.

 

CURATED

VÆG: LADY PURE COLOR 20208 POETRY RED
BRYSTNINGSPANEL: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 20208 POETRY RED

VINDUE OG KARM: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 0486 SILKE
LOFT: LADY PERFECTION 0486 SILKE

VÆG: LADY PURE COLOR 0486 SILKE

VÆG: LADY PURE COLOR 20208 POETRY RED
BORD: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 
20207 STATEMENT RED

VÆG: LADY PURE COLOR 12080 SOFT RADIANCE
DØR OG PANEL: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 12080 SOFT RADIANCE

UNIK FARVEOPLEVELSE

LADY Pure Color gør de  
kulørstærke farver endnu smukkere.  

Med sin supermatte finish, helt utilsløret  
af glans, får klare og energiske farver  

et eksklusivt og behageligt udtryk.



VISUEL KOMFORT
Farver ændrer atmosfæren i et rum  
og skaber nye stemninger. Hos Jotun  
forstår vi farvernes rolle, når det kommer 
til at skabe et stilfuldt interiør. Alle vores 
farver er designet til at optræde smukt  
på store flader, således at rummet,  
som fornyes, giver dig visuel komfort.

SMUKKE FARVEKOMBINATIONER
En gennemtænkt farvesætning skaber et 
harmonisk og personligt hjem. At kombi-
nere farvetoner fra samme palet sikrer et 
harmonisk farveudtryk. Kombiner gerne 
farver fra de forskellige paletter for at 
skabe din egen personlige farvepalet. 
Det vigtigste er, at du vælger farver, der 
skaber en atmosfære, som du ved, du vil 
trives i længe. 

JOTUNS FARVELABORATORIUM
At skabe de smukkeste farver kræver 
de bedste ingredienser. Jotun bruger 
farvepigmenter af højeste kvalitet. 
Dette er med til at sikre god dækkeevne, 
langvarig holdbarhed af farve og  
glans samt rigtig farvegengivelse.  
Alle vores farver har en unik farverecept, 
som udvikles på Jotuns farvetekniske 
laboratorium. Disse er specielt tilpasset 
vores produkter. 

HØJ KVALITET OG HOLDBARHED
Rigtig farvegengivelse og kvalitet 
garanteres kun ved brug af Jotuns 
produkter tonet i Jotun Multicolor 
Farvesystem. Dette gør vi, så du kan 
være sikker på, at farven, du har valgt,  
er farven, som du får. 

VÆG: LADY PURE COLOR 2951 SOPHISTICATED RED
BRYSTNINGSPANEL: LADY SUPREME FINISH PURE MAT 2951 SOPHISTICATED RED



LADY Supreme Finish
Markedets bedste maling
- til træ og lister
• Endnu smukkere finish  

– selv på døre og lister
• Suveræn sammenflydning
• Pure mat, Silkemat,  

Halvblank, Superblank
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maling – væg
Til vægaraler af fx gips, pudset 
murværk, beton – og overflader 
med fx glasvæv, glasfilt og tapet. 

maling – træ
Til underlag som fx karme, lister, 
paneler, vinduer, døre, møbler  
og mdf-plader.

maling – vådrum
Til underlag som fx beton, puds  
og gipsplader, der er godkendt  
til vådrum.

vægfornyer
Forvandler ujævne underlag  
fx malet glasvæv.

farveprøve
Væg interiør.

maling – loft
Til loftsbeklædninger som fx gips, 
loftsplader og pudset murværk.

LADY Balance
Smuk, mat og godt 
indeklima
• Mat, smukt udseende
• Indeklimacertificeret
• Lugter minimalt
• Garanti for dækkeevne

LADY Wonderwall
Smuk, mat og robust
• Varigt smukt, mat udseende
• Ekstremt slidstærk
• Meget smudsafvisende
• Garanti for dækkeevne

LADY Interior Finish
Smukt træ – helt enkelt
• Gulner ikke
• Lugter minimalt
• Mal to gange på  

samme dag
• Silkemat, Halvblank

LADY Minerals Revive
Forvandler ujævne  
underlag – smukke,  
betonagtige vægge
• Naturlig, mineralsk  

vægfornyer
• Levende overflade  

med et unikt farveudtryk
• Tidsrigtig fornyelse
• Fås i udvalgte LADY-farver

LADY Væg 10
Smukt, silkemat resultat
• Vores klassiske vægmaling
• Nem at påføre  

– tørrer hurtigt
• Garanti for dækkeevne

LADY Aqua 
Smukke, silkematte 
vådrumsvægge
• Fugtbestandig
• Silkemat
• Garanti for dækkeevne

LADY Perfection
Perfekt, helmat loft
• Nem at male med  

– sprøjter og drypper ikke
• Smukt og ensartet  

resultat
• Stort farveudvalg
• Garanti for dækkeevne

LADY Pure Nature Transparent 
Naturlig, smuk,  
transparent maling
• Forskønner træværket
• Modvirker gulning
• Nemt at få et smukt og 

ensartet resultat
• Til ubehandlet træ

LADY Pure Color
Vores smukkeste maling
nogensinde – supermat
• Supermat, eksklusivt  

udseende
• Unik farveoplevelse
• Slidstærk
• Garanti for dækkeevne

LADY Minerals
Smukke, kalkede vægge
• Levende, kalkmat  

udseende
• Unikt farveudtryk
• Nemt at lykkes
• Garanti for dækkeevne

GOD SMAG FORTJENER DET BEDSTE
LADY er Skandinaviens førende mærke inden for interiørmaling og er først ude  
med nye trends inden for farver og produkter. Gennem innovation og kontinuerlig 
fokus på høj kvalitet - både på maling og farve, er du sikret et perfekt slutresultat. 
Uafhængig af rum og underlag er LADY tilpasset dine behov og malerprojekter.  
Med LADY er det nemt at lykkes, og slutresultatet bliver smukkere.

Find mere information, inspiration og gode råd om LADY på jotun.dk  
og på lady.inspirationsblog.jotun.dk

ForhandlerJotun Danmark A/S
Jernet 6, DK-6000 Kolding 
Tel (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Mail: mail@jotun.dk
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LADY

LADY Pure Nature White
Naturlig, smuk, hvid, 
transparent maling 
• Nem at male med, drypper 

ikke – perfekt til lofter
• Gør træet lyst og smukt
• Bevarer det smukke  

udseende over tid
• Til ubehandlet træ

JOTUN Farveprøve
Test farven  
– lav et opstrøg på din væg
• Mat glans
• Garanteret samme  

farvegengivelse som 
Jotun farveprøver


