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COLOUR DESIGN BY L ADY

Rhythm of life

God smag fortjener det bedste



I dag og mere end nogensinde ønsker vi  
at skabe et harmonisk hjem. Et hjem vi  
kan trække os tilbage til, når vi trænger  
til ro og til at få tilført ny energi. Dette farve-
kort præsenterer tre farvetemaer, der viser  
det brede spektrum af interiørstile, du  
kan skabe med LADY.

Den helt unikke farveoplevelse får du med 
vores nye LADY Pure Color, nu endnu mere 
mat og endnu smukkere for at få det mest 
eksklusive udseende.

Hvordan du bruger farverne er op til dig. 
Skab en stil præget af smukke kontraster 
eller vælg tone i tone-nuancer for at få  
en mere monokrom farveoplevelse.  
Du ved bedst, hvilken stil og atmosfære  
du vil trives med. Det er dit hjem og dit liv. 
Med dette farvekort kan du skabe din helt 
egen farvepalet.  

Lisbeth Larsen 
Global farvechef Jotun

Farver skaber stil og sætter rytmen  
for livet i vores hjem. Selv de mest  
subtile farver har en iboende kraft  
til at forandre stemningen i et rum. 

le v  med fa rv er

    BORD: LADY SUPREME FINISH MAT 6350 SOFT TEAL

    BORD: LADY SUPREME FINISH MAT 20046 SAVANNA SUNSET

     VÆG: LADY PURE COLOR 1434 ELEGANT

     FORSIDE: LADY PURE COLOR 1877 VALMUEFRØ



     VÆG: LADY PURE COLOR  8302 LAURBÆR
     PANEL: LADY SUPREME FINISH MAT 8302 LAURBÆR

     VÆG: LADY PURE COLOR 5455 INDUSTRIAL BLUE
     PANEL: LADY SUPREME FINISH MAT 5455 INDUSTRIAL BLUE

     VÆG: LADY PURE COLOR 10580 SOFT SKIN
     PANEL: LADY SUPREME FINISH MAT 10580 SOFT SKIN

Tiden er inde til forandring, og det behøver 
ikke at være et uoverkommeligt projekt med  
ommøblering af et rum. Det at skifte vægfarve  
er et effektivt og stemningsskabende redskab, 
der vil ændre atmosfæren i et rum. Når væggene 
males i en ny, smuk farve forvandles både stil og 
rumfornemmelse. Med LADY Pure Colors nye 
supermatte finish kommer hver nuance til sin ret. 
Nye farver giver nye oplevelser. 
  

sa m me rum ,
for sk ellige
stem ninger

Nogle gange trænger vi til fornyelse. 
Stemningen i et rum afspejler ikke længere  
den atmosfære, vi ønsker at omgive os med.   



Hos Jotun ved vi, hvad farver betyder  
for vores omgivelser, og det er den viden, 
vi tager i brug, når der skal laves helt 
nye farver. Mange års erfaring i farvernes 
verden har givet os vigtig viden om  
farvernes rolle i et smukt interiør, og 
hvordan de kan genskabes i maling.

At udvikle de rigtige farver er en 
udfordring i sig selv – det er netop  
kombinationen af det æstetiske og  
det tekniske, der er afgørende for, om det 
lykkes. Alle farver skal være smukke  
på store vægflader og fremstå ens under 
alle lysforhold. For at kunne det, uden  
at gå på akkord med dækkeevne og slid-
styrke, er alle vores malinger underlagt 
krævende test. Vores produkter og farver 
forlader hverken Jotuns farvestudie eller 
vores laboratorier, før vi er helt sikre på, 
at den allerbedste kvalitet er opnået. 
Og det gælder både egenskaber og 
farvegengivelse. 

At lave malingfarver af højeste  
kvalitet kræver de bedste ingredienser,  
de mest avancerede blandingsteknikker  

og sans for æstetik.

k unsten 
at  l av e  fa rv er

     VÆG: LADY PURE COLOR 10964 SMOKED OAK

     LOFT: LADY PERFECTION 20047 BLUSHING PEACH
     VÆG: LADY PURE COLOR 20047 BLUSHING PEACH

    BORD: LADY SUPREME FINISH MAT 6351 TENDER GREEN 



Dette farvekort er et svar på tre tendenser, 
vi ser rundt om i verden; tre distinkte livs-
rytmer, som gennem farverne finder vej til 
et moderne hjem.

Urbane udfordringer kræver nye løsninger, 
og en ny generation viser vej med  
smarte tiltag, der gør livet nemmere.  
City Motions favner en minimalistisk  
og kreativ trend baseret på blå nuancer.

Med brune sandfarver og nuancer af 
douche fersken giver Silent Serenity en 
atmosfære, der er præget af ro og stilhed  
– inspireret af fjerne himmelstrøg og  
bevidst tilstedeværelse.

Lush Garden er et blågrønt udtryk for 
den harmoni, vi finder i frodige, botaniske 
haver og fjerne, eksotiske naturoplevelser. 
Farver der bringer naturens energiske 
atmosfære ind i hjemmet.   

Livet i hjemmet har sin egen puls  
– en rytme der påvirker vores liv, de valg 

vi tager, og hvordan vi ser på verden.

sk a b  en
per sonlig
atmosfær e

     VÆG: LADY PURE COLOR 5044 BLÅIS

     LOFT: LADY PERFECTION 1024 TIDLØS
     VÆG: LADY PURE COLOR 10981 NORWEGIAN WOOD

     VÆG: LADY PURE COLOR 8281 PALE LINDEN



Dybe, kølige blå nuancer, smukke grå og varme  
brune farver med reference til et forvitret træ skaber 

en palet, der fortæller om sjælfuld enkelhed.  

cit y  motions

     VÆG (TIL HØJRE): LADY PURE COLOR 5044 BLÅIS
     VÆG (TIL VENSTRE): LADY PURE COLOR 5455 INDUSTRIAL BLUE



Selv enkle detaljer kan være virkningsfulde.  
I byer og på urbane strøg verden over – København 

og London, Brooklyn og Berlin – vokser nye  
kreative miljøer frem. Og de bringer en ny form for 
modernisme med sig. Alt det overflødige skal vige, 

når kompakte rum forvandles til sofistikerede 
hjem, der er præget af funktionel minimalisme. 

NYHED! 
NU ENDNU MERE MAT

Vores smukkeste maling nogensinde er nu 
blevet endnu smukkere. Den nye LADY Pure 
Color giver væggene et supermat, blødt og 

eksklusivt udseende. Den unikke farvegengi-
velse giver et sobert og sanseligt udtryk.

   LOFT: LADY PERFECTION 1624 LETTHET
   VÆG: LADY PURE COLOR 1391 LYS ANTIKKGRÅ

   VÆG: LADY PURE COLOR 5200 DUSKY BLUE

     VÆG: LADY MINERALS 5044 BLÅIS

     VÆG: LADY PURE COLOR 1434 ELEGANT



     VÆG (I FRONT): LADY PURE COLOR 10965 HIPSTER BROWN
     VÆG (BAGERSTE): LADY PURE COLOR 10961 RAW CANVAS
     LISTER: LADY SUPREME FINISH SILKEMAT 9918 KLASSISK HVIT



Raffineret og behersket; disse hjem præges  
af en stilistisk brug af materialer, form og farver. 
Det kølige og rene mod det varme og bløde.  
I en indretning, hvor industriel enkelhed møder 
varme, omsluttende farver, skabes der en  
ny luksus.  

VORES BEDSTE MALING   
TIL ALT INDENDØRS TRÆ

LADY Supreme Finish er vores bedste 
interiørmaling til døre, lister og møbler.  

Den fås i fire forskellige glansgrader  
og giver masser af spillerum til en  

kontrastfyldt eller ensfarvet boligstil. 

     VÆG: LADY PURE COLOR 1973 ANTIKKGRÅ
     DØR OG LISTER: LADY SUPREME FINISH MAT 1973 ANTIKKGRÅ

     VÆG: LADY PURE COLOR 10961 RAW CANVAS      

          TRÆVÆG: LADY SUPREME FINISH MAT 10981 NORWEGIAN WOOD



LADY PURE COLOR 10981 NORWEGIAN WOOD LADY PURE COLOR 20046 SAVANNA SUNSET ª¤

LADY PURE COLOR 8494 ORGANIC GREEN LADY PURE COLOR 8493 GREEN TEA ª¤

LADY PURE COLOR 1434 ELEGANT LADY PURE COLOR 1877 VALMUEFRØ ª¤

LADY PURE COLOR 5455 INDUSTRIAL BLUE LADY PURE COLOR 5044 BLÅIS ª¤

LADY PURE COLOR 2727 RED MAPLE LADY PURE COLOR 20055 DUSTY ROSE ª¤

LADY PURE COLOR 10964 SMOKED OAK LADY PURE COLOR 10965 HIPSTER BROWN ª¤

LADY PURE COLOR 5454 DARK TEAL LADY PURE COLOR 6352 EVENING GREEN ª¤

LADY PURE COLOR 10963 GOLDEN BRONZE LADY PURE COLOR 10962 SANDY ª¤

ª Farverne kan blandes i LADY Minerals     ¤ Farverne kan blandes i LADY Perfection



LADY PURE COLOR 20047 BLUSHING PEACH ª¤ LADY PURE COLOR 10580 SOFT SKIN ª¤

LADY PURE COLOR 8302 LAURBÆR ª¤ LADY PURE COLOR 8281 PALE LINDEN ª¤

LADY PURE COLOR 1973 ANTIKKGRÅ ª¤ LADY PURE COLOR 1391 LYS ANTIKKGRÅ ª¤

LADY PURE COLOR 5200 DUSKY BLUE ª¤ LADY PURE COLOR 5452 NORDIC BREEZE ª¤

LADY PURE COLOR 20054 SILKY PINK ª¤ LADY PURE COLOR 2588 MYK ª¤

LADY PURE COLOR 10966 ALMOND BEIGE ª¤ LADY PURE COLOR 10678 SPACE ª¤

LADY PURE COLOR 6350 SOFT TEAL ª¤ LADY PURE COLOR 6351 TENDER GREEN ª¤

LADY PURE COLOR 10961 RAW CANVAS ª¤ LADY PURE COLOR 1024 TIDLØS ª¤

R
igtig gengivelse af farve og kvalitet kan kun garanteres m

ed LAD
Y eller andre Jotun-produkter, der er tonet m

ed Jotun M
ulticolor.

Farveoplevelsen kan variere m
ed lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som

 vejledende.



Nuancer fra et ørkenlandskab, afdæmpede  
fersken-toner og brune sandfarver forenes  
i en afslappende atmosfære, hvor historier  

fra solvarme lande hviskes i dit øre. 

silent  ser enit y

     PANELER: LADY SUPREME FINISH MAT 10580 SOFT SKIN



Skandinavisk design og håndlavede brugsobjekter 
med afrikanske aner mod solblegede vægge  
skaber et varmt og indbydende hjem. I denne 
palet flettes kulturerne sammen og giver et  
strejf af naturligt lys, åben himmel og blød jord.  

     VÆG: LADY PURE COLOR 10678 SPACE

    LOFT: LADY PERFECTION 1453 BOMULL
    PANELER: LADY SUPREME FINISH MAT 10580 SOFT SKIN
    VÆG (I FRONT): LADY PURE COLOR 20046 SAVANNA SUNSET
    LISTER: LADY SUPREME FINISH MAT 20046 SAVANNA SUNSET

     BORD: LADY SUPREME FINISH MAT 
     20047 BLUSHING PEACH    LOFT: LADY PERFECTION 9918 KLASSISK HVIT

    VÆG: LADY PURE COLOR 10966 ALMOND BEIGE
    FELT NEDERST PÅ VÆGGEN: LADY PURE COLOR 10965 HIPSTER BROWN
    

VORES SMUKKESTE
MALING NOGENSINDE

Den nye LADY Pure Color giver rummet  
en helt speciel atmosfære. Væggene får  

et supermat, blødt og eksklusivt udseende, 
og den unikke farvegengivelse giver et  

sobert og sanseligt udtryk. 



        LOFT: LADY PERFECTION 1001 EGGHVIT      
        VÆG (I FRONT): LADY PURE COLOR 10966 ALMOND BEIGE
        LISTER (I FRONT): LADY SUPREME FINISH SILKEMAT 10966 ALMOND BEIGE
        VÆG: LADY PURE COLOR 20047 BLUSHING PEACH



Fersken- og sandfarver giver associationer til  
et enkelt liv under ørkenens himmel. Sammen 
med mørkebrune nuancer og cremehvide  
farver skabes der kontur og kontrast. Alt bliver 
roligt og afslappet – i omgivelser med minder  
fra fjerne himmelstrøg, hvor du planlægger 
nye rejser i din søgen efter sol og varme.

SMUKKE HØJDER  
MED ET HELMAT LOFT

LADY Perfection giver dig et perfekt,  
helmat resultat, der står godt til væggene. 

Vælg en hvid farve eller en mørkere  
nuance for at få et spændende udtryk.

     LOFT: LADY PERFECTION 9918 KLASSISK HVIT
     VÆG: LADY PURE COLOR 1024 TIDLØS
     LISTER: LADY SUPREME FINISH SILKEMAT 9918 KLASSISK HVIT

     VÆG: LADY PURE COLOR 20046 SAVANNA SUNSET      VÆG: LADY MINERALS 20047 BLUSHING PEACH

      VÆG: LADY PURE COLOR 10981 NORWEGIAN WOOD



Omgivet af regnskovens frodige, blågrønne  
farver finder vi vores sande natur, der styrkes  

af energiske strejf af gule og rosa farver,  
som minder om en tidlig solopgang. 

lush ga r den

     VÆG: LADY PURE COLOR 6352 EVENING GREEN



Grøn er farven for fornyelse og nyt liv.  
Når vi søger inspiration og ny energi, vender  

vi gerne blikket mod naturen. Farveinspiration  
henter vi fra botaniske haver, tropiske skove  

og junglens jadefarvede vand. Farverne  
bringer essensen af disse omgivelser ind  

i boligen og skaber en beroligende  
stemning med reference til naturen. 

SMUKKE KALKEDE VÆGGE
MED ET UNIKT FARVEUDRYK

LADY Minerals kalkmaling er hentet fra 
naturen for at skabe rum med smukke, 
kalkede vægge og et unikt farveudtryk. 

Væggene får en velfortjent rolle i rummet, 
og resultatet bliver både mat,  

blødt og varmt. 

     BORD: LADY SUPREME FINISH MAT 6351 TENDER GREEN 

     VÆG: LADY PURE COLOR 10963 GOLDEN BRONZE

     VÆG: LADY MINERALS 10961 RAW CANVAS

     LOFT: LADY PERFECTION 7236 CHI
     VÆG: LADY PURE COLOR 5454 DARK TEAL



     VÆG: LADY PURE COLOR 6350 SOFT TEAL



Den tropiske skov er et tilflugtssted fra vores 
urbane jungle. Livet pulserer i en roligere 
rytme, og store, frodige planter har en  
afslappende effekt, der giver os velvære.  
Et stille og meditativt rum som i vores egen 
verden. Et sted, vi kan trække os tilbage til,  
når vi trænger til at lade batterierne op;  
skjult fra omverdenen under de grønne blade.  

     VÆG: LADY PURE COLOR 2588 MYK    
     VÆG MED DØRE: LADY PURE COLOR 20054 SILKY PINK
     DØRE OG LISTER: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 20054 SILKY PINK

     TRÆVÆG: LADY SUPREME FINISH MAT 2727 RED MAPLE

     VÆG: LADY PURE COLOR 8281 PALE LINDEN

PERFEKT FINISH PÅ TRÆ  

LADY Supreme Finish til indendørs træ  
giver et suverænt resultat selv på døre  

og lister. Med den samme farve på døre, 
karme og lister som på væggen får du  

en harmonisk og afdæmpet stil.



Vi har designet dette farvekort,
så du nemt og hurtigt kan lave din  

egen perfekte farvepalet.

så da n bruger  du
fa rv ekortet

Farverne i hver kolonne har farver fra forskellige farvefamilier, 
men de har samme sorthed og farvestyrke, dvs. at farverne er 
lige mørke eller lyse. Ved at bruge farver fra samme kolonne 
i forskellige rum, får hjemmet et farveudtryk, der er smukt 
afstemt og harmonisk.

Hver række præsenterer nuancer i én farvefamilie,  
fx nuancer af grønt, rødt eller blåt. Nuancerne harmonerer 
smukt med hinanden og bliver lysere jo længere mod højre, 
du bevæger dig. Kombinationen af farvenuancer fra én og 
samme række skaber delikate kontraster og giver dig en 
monokrom farveoplevelse.

Hvide nuancer til detaljerne
For at få en elegant og harmonisk helhed er det afgørende at 
finde den helt rigtige hvide farve til detaljerne. Vi vil derfor  
give dig vores bedste anbefalinger til farverne i dette farvekort:

Række 1 – Rosa nuancer / 1622 Refleksjon 
Række 2 – Blå nuancer / 9918 Klassisk Hvit 
Række 3 – Blågrønne farver / 7236 Chi 
Række 4 – Gyldne toner / 1024 Tidløs 
Række 5 – Brunbeige nuancer / 1001 Egghvit
Række 6 – Rødgule nuancer / 1453 Bomull
Række 7 – Grønne nuancer / 1624 Letthet
Række 8 – Varme grå nuancer / 1624 Letthet  

Uanset om du ønsker en tone i tone eller en kontrastrig  
farvepalet, så vil dette farvekort hjælpe dig med at skabe 
harmoniske farvekombinationer. Takket være Jotun 
Farvesikkerhed ved du, at når du vælger vores malinger,  
så bliver farven nøjagtig som den farvelamel, du ser  
i farvekortet. 



     VÆG: LADY PURE COLOR 8494 ORGANIC GREEN



maling – væg
Til overflader som fx bygningsplader, 
pudset murværk og vægbeklædninger 
af spån, gips, glasvæv/-filt og tapet. 
Alle LADY vægmalinger har garanti  
for dækkeevne.

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

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

maling – loft
Til loftsbeklædninger som  
fx spån, glasvæv/-filt, gips  
og pudset murværk.

LADY Balance
Smukke rum, hvor  
det er godt at være.
• Smukke, matte vægge
• Indeklimamærket  

– Eurofins certificeret
• Lugter minimalt
• Garanti for dækkeevne

LADY Supreme Finish
Vores bedste maling til  
indendørs træ.
• Suveræn finish 
 – også på døre og karme
• Ekstremt slidstærk
• Suveræn sammenflydning
• Mat, silkemat, halvblank, 

superblank

LADY Wonderwall
Smuk og robust.
• Holdbare, smukke vægge
• Vores mest robuste maling
• 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 Væg 10
Vores klassiske vægmaling!
• Et ensartet og smukt resultat
• Nem at påføre – tørrer hurtigt
• Garanti for dækkeevne

LADY Aqua 
Maling til bad og vådrum.
• Indgår i Jotuns godkendte 

vådrumssystem
• Fugtbestandig
• Silkemat
• Garanti for dækkeevne

LADY Perfection
Et smukt, ensartet loft.
• Nem at male med  

– sprøjter og drypper ikke
• Perfekt, helmat resultat
• Garanti for dækkeevne

LADY Pure Nature Interiør
Transparent
Giver træet en smuk og 
naturligt mat overflade.
• Fremhæver den naturlige  

struktur i træet
• Nemt at få et smukt  

og ensartet resultat

NYHED! LADY Pure Color
Vores smukkeste maling 
nogensinde – nu endnu 
smukkere.
• Supermat, eksklusivt 

udseende
• Unik farveoplevelse
• Slidstærk
• Garanti for dækkeevne

LADY Minerals
Smukke, kalkede vægge.
• Levende, kalkmat overflade
• Unikt farveudtryk
• Nem at male med
• Garanti for dækkeevne
• Findes i udvalgte LADY farver 

lady interiørmalinger kan 
bruges til de fleste underlag
LADY er interiørmalinger af meget høj standard, når det gælder innovation og udvikling 
af maling med tilhørende farverecepter. LADY giver dig et perfekt resultat og er altid 
først ude med nye trends inden for farver og produkter.

Find mere information, inspiration og gode råd om LADY på jotun.dk og på den  
skandinaviske lady.inspirasjonsblogg.jotun.no 

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

Jotun garanterer kun rigtig 
farvegengivelse ved anvendelse 
af Jotun produkter.


