
COLOUR DESIGN BY LADY

stories

God smak förtjänar det bästa

Värde 55;–



VÄGG: LADY MINERALS 5530 COLLECTED BLUE
VÄGG I BAKGRUND: LADY PURE COLOR 5530 COLLECTED BLUE
LISTER: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 5530 COLLECTED BLUE

Alla hem berättar sina historier  
om våra liv.
Kulörerna och inredningen som vi har 
i våra hem förmedlar personlighet och 
känslor – både medvetet och omedvetet. 
Det berättar om vad som verkligen bety-
der något för oss, om våra förhoppningar  
och värden.  

I en tid präglad av förändring, har vi lärt 
oss konsten att prioritera det menings-
fulla. Vi har bättre insikt i hur vi påverkar 
världen, och hur omgivningen påverkar 
oss. Vi söker efter optimism och glädje  
i vardagens små och stora ögonblick. 

Denna färgkarta presenterar tre kulör- 
paletter som är designade för att skapa 
nya historier i hemmet. Gläd dig till tidlösa 
nyanser och nya kulörer som skapar en 
positiv atmosfär och en kreativ stämning. 
Tillsammans skapar kulörerna något helt 
unikt – ett nytt kapitel och nya omgivningar 
som du och dina nära kan glädjas över och 
trivas med i en lång tid. 
 
Tiden är här för nya val, och de bästa 
kulörvalen är dem som känns i hjärtat. 

Lisbeth Larsen
Global Colour Manager, Jotun

FRAMSIDA
VÄGG: LADY PURE COLOR 8087 VÅRLUFT
TAK: LADY PERFECTION 8087 VÅRLUFT

NYHET! 
LADY SUPREME FINISH PURE MATT

Nyheten LADY Supreme Finish Pure 
Matt är en ännu mattare och vackrare 

snickerifärg med förbättrad slitstyrka. 
Tillsammans med supermatta LADY  

Pure Color skapas ett monokromt  
och exklusivt uttryck. 

VÄGG: LADY PURE COLOR 8087 VÅRLUFT

CREATE FROM THE HEART



Enkelheten är ofta vägen till lycka  
och tillfredsställelse. När våra viktigaste  
behov är tillgodosedda, hittar vi en djupare  
ro genom att ta bort onödiga distraktioner  
i hemmet och i vardagen. Vi fokuserar på  
det som verkligen betyder något – sakerna  
som inspirerar och grundar oss.   

presence
SERENE

BORD: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 2489 BELLA

VÄGG: LADY PURE COLOR 1520 CHEERFUL PEACH
HYLLA/SKRIVBORD: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 2489 BELLA

TAK: LADY PERFECTION 1520 CHEERFUL PEACH



Öppna rum, fyllda av ljus och grönska, 
skapar en luftig och frodig atmosfär,  
där tiden står stilla. Lugnande, milda och 
meditativa omgivningar gör att vi släpper 
vardagens utmaningar och sätter oss 
själva i fokus. 

När vi inreder med det mest nödvändiga, 
fylls hemmet av en fridfull atmosfär. 
Gröna toner skapar en levande och 
avkopplade stämning, medan lavendel- 
toner lugnar oss och låter oss blicka inåt. 
Orangetoner gör oss, på sitt unika sätt, 
mer sociala och skapar kreativa stunder. 

TÅLIGA VACKRA, 
MATTA VÄGGAR

LADY Wonderwall har unika  
egenskaper som ger en tålig och  

smutsavvisande yta, så att väggen  
håller sig vacker länge.  

LADY PURE COLOR 7038 DUSK GREEN ¨¤ª 

En dämpad, grönaktig ton för balans och ro.

LADY PURE COLOR 1931 KOKOS ¤  

Den perfekta basen i ljusa, tidlösa hem.

LADY PURE COLOR 8087 VÅRLUFT ¨¤ª  

En frisk och vänlig grönaktig gulton för svala rum.

LADY PURE COLOR 1520 CHEERFUL PEACH ¤ª  

En mjuk persikoton - en härlig ljusglimt i rummet.

LADY PURE COLOR 2489 BELLA ¨¤  

En glödande orange skönhet som höjer stämningen.

LADY PURE COLOR 10678 SPACE ¤ª  

En varm, ljus beigeton med diskret närvaro.

LADY PURE COLOR 20186 LAVENDER TOUCH ¨¤ª  

En allsidig lavendelton med lugnande effekt.

VÄGG: LADY WONDERWALL 8087 VÅRLUFT

Rätt kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras för LADY eller andra JOTUN-produkter blandade över Jotuns Multicolor kulörblandningssystem. 
Kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållande, glans, struktur och underlag. Kulörproverna är att betrakta som vägledande.

¨ Kulörerna kan brytas i L ADY Minerals Revive     ª Kulörerna kan brytas i L ADY Minerals kalkfärg     ¤ Kulörerna kan brytas i L ADY Perfection   



Vi påverkas av kulörerna som vi omger oss 
med – ibland utan att vi själva är medvetna 
om det. Lugnande kulörer, mjuka pasteller 
och vårlika gröntoner ger en frisk atmosfär, 
som gör oss fokuserade.  

SERENE

PERFEKT HELMATT TAK

LADY Perfection takfärg  
ger ett perfekt, helmatt resultat.  

Välj mellan en rad vita nyanser, eller  
färgsätt taket för en vacker helhet.

VÄGG: LADY PURE COLOR 7038 DUSK GREEN
TAK: LADY PERFECTION 7038 DUSK GREEN
SKÅP OCH STEGE: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 7038 DUSK GREEN

BORD: LADY SUPREME FINISH PURE MATT
10678 SPACE

VÄGG: LADY PURE COLOR 1931 KOKOS
TAK: LADY PERFECTION 0486 SILKE

VÄGG: LADY PURE COLOR 20186 LAVENDER TOUCH
TAK: LADY PERFECTION 7236 CHI
LISTER: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 7236 CHI



Naturen är aldrig symmetrisk, men alltid vacker. 
Skönhet handlar inte om perfektion, och en  

fläckfri interiör är sällan inspirerande. Det är  
de små bristerna i hemmet som vi förälskar  

oss i – och som berättar vår historia. 

grounded
NATURALLY

VÄGG: LADY WONDERWALL 1276 SOFT
KÖKSFRONTER: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 11012 RUSTIC BROWN
DÖRR: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 8575 NATURAL GREEN
TAK: LADY PERFECTION 1276 SOFT

VÄGG: LADY PURE COLOR 1536 BURNT OCHRE



LADY PURE COLOR 8183 ÖRTAGÅRD ¨¤ª  

En frisk grönton för en frodig känsla.

LADY PURE COLOR 8575 NATURAL GREEN ¨  

En naturlig, jordnära grönton.

LADY PURE COLOR 1109 LYSNING ¨¤ª  

En naturlig, gyllene gulton som värmer omgivningen.
LADY PURE COLOR 1276 SOFT ¤ª  

Gyllene beigeton för ljusa och mörka rum.

LADY PURE COLOR 11012 RUSTIC BROWN ¨  

En rustik, jordnära och tidlös brunton.

LADY PURE COLOR 12123 CONTEMPORARY WHITE ¤  

En modern vitton för mjuka övergångar.

LADY PURE COLOR 1536 BURNT OCHRE ¨  

En varm orangeton som omsluter och överraskar.

VÄGG: LADY PURE COLOR 1276 SOFT
HYLLA: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 11012 RUSTIC BROWN
FÖNSTER: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 12123 CONTEMPORARY WHITE
TAK: LADY SUPREMRE FINISH HALVBLANK 12123 CONTEMPORARY WHITE

Rätt kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras för LADY eller andra JOTUN-produkter blandade över Jotuns Multicolor kulörblandningssystem. 
Kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållande, glans, struktur och underlag. Kulörproverna är att betrakta som vägledande.

¨ Kulörerna kan brytas i LADY Minerals Revive     ª Kulörerna kan brytas i LADY Minerals kalkfärg     ¤ Kulörerna kan brytas i LADY Perfection   



Att omge sig med naturinspirerade 
kulörer är som balsam för själen. Varma 
jordnära toner, dämpade gröna nyanser 
eller solens mjuka, gula och orange- 
toner. Det spelar ingen roll om vi befinner 
oss i lantliga miljöer eller i hjärtat av en 
storstad. Naturliga, rustika element och 
kulörer skapar alltid en skön harmoni. 

NATURAL

VACKRA KALKADE VÄGGAR  
MED ETT UNIKT KULÖRUTTRYCK

LADY Minerals kalkfärg skapar  
rum med rustika, kalkade väggar  

och ett unikt kulöruttryck. Resultatet  
är matt, mjukt och varmt. 

VÄGG: LADY MINERALS 8183 ÖRTAGÅRD
BORD: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 8183 ÖRTAGÅRD
GOLVLIST: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 8183 ÖRTAGÅRD

VÄGG: LADY PURE COLOR 1276 SOFT

VÄGG: LADY PURE COLOR 1109 LYSNING

VÄGG: LADY PURE COLOR 8575 NATURAL GREEN



VEGG: LADY PURE COLOR 12180 PRESENT

Kulörerna och känslorna från en svunnen  
tid tilltalar oss. Vi omfamnar nostalgin och 
historien, som påverkar nutidens kulörer  
och komfort. Kombinationen av återbruk,  
nya kulörer och läckra inredningsobjekt  
vittnar om, och skapar, ett unikt och  
personligt uttryck i hemmet. 

living
CURATED

BORD: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 2951 SOPHISTICATED RED

VÄGG: LADY PURE COLOR 10430 SAVANN



Distinkta former och autentiska material 
ger rummet karaktär. Nyanserade röd- 
toner skapar ett sofistikerat uttryck, och 
är perfekt balanserad med blå accenter 
och dämpade neutraler. Genom en kreativ 
och välplacerad interiör kan det förflutna 
leva i nuet.   

LADY PURE COLOR 20208 POETRY RED  

En elegant rödton med nostalgiska inslag.

LADY PURE COLOR 2951 SOPHISTICATED RED  

En sofistikerad, djup rödton i sammetslen bordeaux.

LADY PURE COLOR 20207 STATEMENT RED  

En kraftfull rödton som älskar uppmärksamhet. 

LADY PURE COLOR 5530 COLLECTED BLUE ¨¤ª 

En klassiskt, vacker blåton för tidlösa rum.

LADY PURE COLOR 10430 SAVANN ¤ª  

Dämpad gyllenbrun - som ett vackert landskap.

LADY PURE COLOR 12080 SOFT RADIANCE ¤ª  

En dämpad gulton som fyller rummet med elegans.

LADY PURE COLOR 0486 SILKE ¤  

En tidlös vitton för en lätt och luftig atmosfär.

VÅR BÄSTA FÄRG 
FÖR TRÄ OCH PANEL

LADY Supreme Finish är vår bästa färg  
för dörrar, snickerier och möbler, med 
suveränt utflyt och extrem slitstyrka.  

Den finns i fyra olika glansgrader.

VÄGG: LADY PURE COLOR 5530 COLLECTED BLUE
DÖRR, PANEL OCH LISTER: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 0486 SILKE

Rätt kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras för LADY eller andra JOTUN-produkter blandade över Jotuns Multicolor kulörblandningssystem. 
Kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållande, glans, struktur och underlag. Kulörproverna är att betrakta som vägledande.

¨ Kulörerna kan brytas i L ADY Minerals Revive     ª Kulörerna kan brytas i L ADY Minerals kalkfärg     ¤ Kulörerna kan brytas i L ADY Perfection   



I ett hem fyllt av vintagemöbler och 
antika detaljer, som konst och andra 
kulturella referenser, blir interiören till 
ett och förmedlar en modern sinnlighet. 
Stilsäkra kulörkombinationer skapar 
en behaglig kuliss, i rum som upplevs 
moderna och tidlösa på en och samma 
gång. 

 

CURATED

VÄGG: LADY PURE COLOR 20208 POETRY RED
BRÖSTPANEL: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 20208 POETRY RED
FÖNSTER OCH LISTER: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 0486 SILKE

TAK: LADY PERFECTION 0486 SILKE

VÄGG: LADY PURE COLOR 0486 SILKE

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

VÄGG: LADY PURE COLOR 12080 SOFT RADIANCE
DÖRR OCH PANEL: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 12080 SOFT RADIANCE

UNIK KULÖRUPPLEVELSE

LADY Pure Color gör de  
färgstarka kulörerna ännu vackrare.  

Men sin supermatta finish, helt  
utan glans, får starka och energiska  

toner ett exklusivt och  
behagligt uttryck. 



FRÖJD FÖR ÖGAT
Kulörer förändrar atmosfären i ett rum 
och skapar nya stämningar. Vi på Jotun 
förstår kulörernas roll när det kommer 
till att skapa en vacker interiör. Alla våra 
kulörer är designade för att ge en vacker 
effekt på stora ytor, så att rummet som 
renoveras blir en fröjd för ögat. 

VACKRA KULÖRKOMBINATIONER
En genomtänkt färgsättning skapar  
ett komplett och personligt hem.  
Att kombinera kulörer från samma 
palett säkrar ett enhetligt kulöruttryck. 
Kombinera gärna kulörer från de olika 
paletterna och skapa din egen kulör- 
palett. Det viktigaste är att du väljer 
toner som skapar en atmosfär som  
du vet att du kommer att trivas i. 

JOTUNS KULÖRLABORATORIUM
Att utveckla färger av den högsta 
kvalitet kräver de bästa ingredienserna 
och ett öga för estetik. Jotun har ett 
eget färgtekniskt laboratorium som 
omvandlar våra kreativa färgkoncept till 
unika kulörrecept. Recepten är speciellt 
utvecklade till våra kulörer. Alla färger 
och kulörer testas noga för att du ska 
vara trygg med att få den perfekta 
väggfärgen.  

HÖG KVALITET OCH LÅNG 
HÅLLBARHET
Jotun använder kulörpigment av den 
högsta kvalitet, och våra kulörer är  
speciellt anpassade efter våra produkter. 
Korrekt kulöråtergivning och kvalitet 
garanteras endast vid användande av 
Jotuns produkter som är brutna i Jotun 
Multicolor Kulörblandningssystem. 
Detta gör vi så att du kan vara trygg  
med att du får den kulör som du har valt.   

VÄGG: LADY PURE COLOR 2951 SOPHISTICATED RED
BRÖSTPANEL: LADY SUPREME FINISH PURE MATT 2951 SOPHISTICATED RED



GOD SMAK FÖRTJÄNAR DET BÄSTA
LADY är Skandinaviens ledande producent av inomhusfärg, och är först på marknaden 
med trender inom kulörer och produkter. Genom våra innovationer och vårt ständiga 
fokus på hög kvalitet – både på färg och kulör – kan du vara säker på ett perfekt  
slutresultat. Oavsett vilket underlag det gäller, så har LADY en produkt som passar 
dina behov. Med LADY är det enkelt att lyckas och slutresultatet blir vackrare.  

För mer inspiration och tips, besök ladyinspirationsblogg.se 
För ytterligare information om LADYs produkter, se jotun.se 

LADY Supreme Finish
Vår bästa färg
– till trä och panel
• Ännu vackrare finish  

– även på dörrar och lister
• Extremt slitstark
• Suverän utflytning
• Pure Matt, Silkematt,  

Halvblank, Superblank
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slät vägg
Släta underlag som byggskivor, mur 
och väggbeklädnad som spånskivor, 
gipsskivor, väv, tapet, betong och puts. 

trä och panel
Invändiga snickerier som panel, 
dörrar, lister, fönsterkarmar,  
mdf och möbler. 

våtrum
Underlag som betong, puts
och byggskivor för våtrum.

väggrenovering
Förvandlar ojämna underlag,  
t.ex målad glasfiberväv.

kulörprov
Vägg interiör.

tak
Släta underlag som spånskivor, 
gipsskivor, skivtak och puts.

LADY Balance
Vackra matta väggar
och bra inomhusmiljö
• Matt, vackert utseende
• Certifierad för bra

inomhusmiljö
• Luktar minimalt
• Täckgaranti

LADY Wonderwall
Vacker, matt och robust
• Hållbart vackert,

matt utseende
• Extremt slitstark
• Mycket smutsavvisande
• Täckgaranti

LADY Interior Finish
Vacker panel – helt enkelt
• Gulnar inte
• Luktar minimalt
• Två strykningar på en dag
• Silkematt, halvblank

LADY Minerals Revive
Förvandlar ojämna
underlag till vackra,
betonglika väggar
• Naturlig, mineralisk

väggrenovering
• Levande yta med  

ett unikt färguttryck
• Tidsenlig renovering
• Kommer i utvalda

LADY-kulörer

LADY Vägg 05
Matt och fint resultat
• Fint resultat
• Matt i alla vinklar
• Täckgaranti

LADY Aqua 
Vackra silkematta
våtrumsväggar
• Ingår i Jotuns godkända

våtrumssystem
• Fuktbeständig
• Täckgaranti

LADY Perfection
Perfekt, helmatt tak
• Enkel att påföra 

– utan dropp och spill
• Vackert och jämnt 

resultat
• Stort kulörurval
• Täckgaranti

LADY Pure Nature
Interiörlasyr
Naturlig vacker interiörlasyr
• Framhäver träet
• Motverkar gulning
• Enkelt att få ett vackert  

och jämnt resultat

LADY Pure Color
Vår vackraste väggfärg
någonsin – supermatt
• Supermatt exklusivt

utseende
• Unik kulörupplevelse
• Slitstark
• Täckgaranti

LADY Minerals
Vackra kalkade väggar
• Levande kalkmatt yta
• Unikt uttryck
• Enkelt att lyckas
• Täckgaranti

ÅterförsäljareJotun Sverige AB
Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda
Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

LADY

LADY Pure Nature White
Naturlig vacker, vit 
interiörlasyr
• Enkel att påföra, droppar 

inte – perfekt till tak
• Ger ljust och vackert trä
• Bevarar utseendet över tid
• Till obehandlat trä

JOTUN Kulörprov Interiör
• Provmåla (direkt) på väggen
• Matt glans
• Garanterar överensstämmelse 

med Jotun kulörprover


