Værdi kr 45,-

lady

Supreme Finish
& Pure Color
Mat og blankt i stilfulde kontraster

God smag fortjener det bedste

Blankt
mod mat
Modsætninger tiltrækker hinanden, og der skabes
magi, når matte og blanke overflader giver stilfulde
kontraster i boligen. Det er nemlig de vigtige detaljer,
det hele drejer sig om, og LADY Supreme Finish
sætter en helt ny standard for det perfekte resultat.

væg: LADY pure color 10249 sober

væg: LADY pure color 7236 chi
Dør/Lister: LADY supreme finish superblank 1622 refleksjon
gulv: oxan 7236 chi
væg: LADY pure color 10343 frodig oase
BORD: Lady Supreme Finish Halvblank 486 SILKE

Ude godt – hjemme bedst! Selv skal jeg lede længe efter en sætning, jeg bedre kan
identificere mig med end denne. Mange har det sikkert på samme måde som mig,
og det drejer sig jo om at skabe et trygt og godt udgangspunkt for vores liv.
Omgivelserne påvirker os mere, end vi er klar over, og vores valg af farver kan gøre en
stor forskel, når det gælder om at trives eller ej. At vælge farver er tæt forbundet med
vores personlighed, og spændende hjem skabes ved hjælp af vores behov og drømme.
Hvide soveværelser giver fx ikke mig den bedste nattesøvn, hvorimod dæmpede
nuancer gør mig afslappet og næsten ikke kan få mig ud af sengen.
I dette farvekort finder du forslag til forskellige stilarter og farvesammensætninger,
som forhåbentlig kan hjælpe dig med lidt inspiration. Som altid, når LADY har hovedrollen, tages der udgangspunkt i trends og tendenser. Det vigtigste er dog, at du
omsætter dette til din egen smag - find ud af, hvad du trives med.

ForSIDe:
væg: LADY pure color 9938 dempet sort
paneler: LADY supreme finish halvblank 9938 dempet sort
gulv: oxan 9915 MORGENDIS
denne side:
vÆg: LADY pure color 9938 dempet sort
paneler: LADY supreme finish halvblank 9938 dempet sort

Har du smartphone?
- download QR-Reader
- scan koden
- se filmen

Mal møbler og detaljer med
LADY Supreme Finish - en helt
ny og moderne oliemaling, der
giver en jævn, smuk og ekstremt
slidstærk overflade. Vælg mellem
tre glansgrader: silkemat,
halvblank eller superblank!

Nu gælder det detaljerne! Vi går efter det unikke, det smukke og det holdbare.
LADY Supreme Finish har en suveræn sammenflydning, og resultatet
fremstår både sanseligt og uovertruffent perfekt.
Det hele handler nemlig om kvalitet, måske er det netop en eller anden nymalet
detalje, der giver dig en god nats søvn!

Lisbeth Larsen, farvechef i Jotun

Supreme
Country
Det gode liv handler ofte om det enkle og det ærlige.
Vi søger tilbage til noget oprindeligt, hvor håndværkstraditioner og rustikke elementer får vores fulde
opmærksomhed. Boligen er vores trygge base, og vi
fylder den med håb og tro på fremtiden.
LADY 2771 rustikk terracotta

LADY 10342 kalkgrå

LADY 10341 kalk

LADY 1622 refleksjon

Man siger, at fluer ikke kan lide blåt.
Måske en god grund til vælge disse smukke
farver til køkkenet? Trævæggen er malet med
LADY Interior Finish Silkemat.

væg: LADY pure color 10342 kalkgrå

væg: LADY pure color 10342 kalkgrå
LISTer: LADY supreme finish halvblank 9918 klassisk hvit

væg: LADY pure color 2771 rustikk terracotta

LADY 5343 industriell grå

Trævæg: LADY INTERIOR finish silkematt 5081 fabrikk
vÆg: LADY pure color 10342 kalkgrå
LISTer: LADY supreme finish halvblank 9918 klassisk hvit

ED!

NYH

Drømmen om livskvalitet gælder for alle aspekter i livet. Vi går efter at skabe
nærhed og trygge rammer for os selv. Ved at male med LADY Supreme Finish
Silkematt på en trævæg eller andet træværk får man en længe savnet mat og
ekstremt slidstærk overflade. Det idylliske og smukke skabes ved at vælge et farvespektrum af grå og blå nuancer med et rustikt indslag fra farven Rustikk Terracotta.
Rigtig gengivelse af farver og kvalitet kan udelukkende garanteres med LADY eller andre Jotun produkter, der er tonet i Jotun Multicolor. Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøverne skal betragtes som vejledende.

LADY 5249 linblå

LADY 5081 fabrikk

Trævæg: LADY interior finish silkematt 5081 fabrikk

LADY 9918 klassisk hvit

Supreme
Elegance

Sort og hvidt - modsætninger der
tiltrækker hinanden. Rum med
grafiske udtryk har en evne til
at fremstå komplette og elegante.
Det sorte bord er malet med LADY
Supreme Finish Superblank. Og væggen
er malet med LADY Pure Color
Supermat.

Det gælder det unikke og det smukke! Det er
detaljerne, der har hovedrollen, når vi ønsker at
opnå det perfekte resultat. Modsætninger tiltrækker
hinanden, når historie og nutid mødes. Med en sikker
hånd skabes en kompromisløs elegance.

væg: LADY pure color 7236 chi
bord: LADY supreme finish SUPERBLANK 9938 dempet sort
listEr: LADY supreme finish halvblank 7236 chi
gulv: oxan 9915 morgendis

væg: LADY pure color 9938 dempet sort
paneler: LADY supreme finish halvBLANK 9938 dempet sort
bord: LADY supreme finish SUPERBLANK 9938 dempet sort
lister: LADY supreme finish halvblank 9938 dempet sort
gulv: oxan 9911 nøytral

Rigtig gengivelse af farver og kvalitet kan udelukkende garanteres med LADY eller andre Jotun produkter, der er tonet i Jotun Multicolor. Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag.
Farveprøverne skal betragtes som vejledende.
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væg: LADY pure color 9938 dempet sort
paneler: LADY supreme finish halvblank 9938 dempet sort
gulv: oxan 9915 morgendis

LADY 7236 chi

LADY 7236 chi superblank

På samme måde som vi oplever, at farver kan fremhæve
hinanden, kan kombinationen af forskellige glansgrader hæve
interiøret til nye højder. Prøv at vælge den samme farve til
både vægge og træværk: LADY Pure Color Supermat
til væggene og LADY Supreme Finish Halvblank eller
Superblank til døre, lister mv.

væg: LADY pure color 10249 sober
stol: LADY supreme finish superblank 1434 elegant
gulv: oxan 1024 tidløs

LADY 1024 tidløs

LADY 1032 grå harmoni

LADY 10249 sober

LADY 1434 elegant

LADY 9938 dempet sort

LADY 9938 dempet sort superblank

Supreme
Oase
LADY 1453 bomull

LADY 1453 bomull superblank

LADY 486 silke

LADY 1233 mohair

Vi trives i naturnære omgivelser. Vores bolig får et
botanisk tilsnit, når vi flytter naturens frodighed
indenfor og skaber en oase af perfektionisme. Ærlige
materialer og organiske former bidrager til en hverdag
fyldt med varme. Sådan skabes en god atmosfære.

Den grønne farve symboliserer
stabilitet og harmoni. Den
virker beroligende og giver os
klarhed og forståelse for livet.
LADY Supreme Finish
Superblank giver en
spændende kontrast til den
matte overflade og den
dæmpede farve på væggen.

væg: LADY pure color 1233 mohair
taburetter: LADY supreme finish superblank 125 palmetto
lister: LADY supreme finish halvblank 1233 mohair
gulv: oxan 1233 mohair

LADY 10245 ginseng

LADY 10343 frodig oase

væg: LADY pure color 125 palmetto

LADY 8264 kaki

LADY 125 palmetto superblank

væg: LADY pure color 10343 frodig oase

væg: LADY pure color 8264 kaki
Halvvæg: LADY pure color 10343 frodig oase
lister: LADY supreme finish halvblank 1233 mohair
Gulv: oxan 1233 mohair
Rigtig gengivelse af farver og kvalitet kan udelukkende garanteres med LADY eller andre Jotun produkter, der er tonet i Jotun Multicolor. Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag.
Farveprøverne skal betragtes som vejledende.
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Naturens forskellige nuancer består også af spændende overflader. Nu kan du skabe din egen frodige oase ved hjælp af farver og glansgrader. Prøv at male med LADY Supreme Finish
Superblank på lister, møbler og andre detaljer som kontrast til
en supermat LADY Pure Color Supermat på væggen. Så har
du fået et perfekt udgangspunkt for din egen botaniske have.

Supreme
Finish
Suveræn finish - også på lister og døre

Sådan får du et smukt resultat
Et godt forarbejde er vigtigt for at få et pænt resultat. Med de nye grundinger
fra Jotun kan du springe knastlakken over. Aldrig har forarbejdet været så nemt.
Træværk med knaster og underlag, der er misfarvede, grundes 2 gange med
Jotun Knast- og Spærregrunding. Andre underlag grundes 2 gange med Jotun
Hæftegrunding Universal. Husk, at underlaget skal være fast, rent og tørt.
Slib let efter grundingen for at få en mere jævn og glat overflade.
ED!
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Forarbejdet har aldrig været nemmere!
For yderligere information og idéer, besøg www.jotun.dk

Trævæg: LADY interior finish SILKEMATT 5081 fabrikk
lister: LADY supreme finish halvblank 9918 klassisk hvit

Tips: Det er vigtigt at bruge det rigtige
værktøj, hvis du vil opnå et godt resultat.
Derfor anbefaler vi , at du bruger en
kvalitetspensel med syntetiske hår, når
du skal male.

Når du vælger LADY Supreme Finish,
får du med den unikke teknologi en
overflade, der er hård, robust og vaskbar
og samtidig fin og holdbar. Vindueskarme,
møbler og andre emner, der er udsatte
for slitage, holder sig derfor smukke
i længere tid.

væg: LADY pure color 1024 tidløs
paneler: LADY supreme finish superbLANK 1024 tidløs
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SUVERÆN FINISH - OGSÅ PÅ DØRE OG LISTER
LADY Supreme Finish giver paneler, lister, møbler, døre
og vindueskarme en glat og smuk overflade. Den suveræne
sammenflydning gør det nemt at få et smukt resultat, også
på detaljer som døre og lister.
vindue: LADY supreme finish halvblank 9918 klassisk hvit

Ganske enkelt smukt træværk
Den specialtilpassede formulering for LADY Interior Finish
gør det nemt at male træværk. LADY Interior Finish er en
moderne, vandfortyndbar maling, der tørrer hurtigt. Den korte
tørretid gør det muligt at male to gange på samme dag.

væg: LADY pure color 7236 chi
vindue: LADY supreme finish halvblank 7236 chi

For yderligere information og idéer, besøg www.jotun.dk

Underlag Glatte Overflader
Bygningsplader, murværk og vægbeklædninger som spån, gips, glasvæv,
tapet, beton og pudset murværk.

Underlag træværk
Paneler af fyr/gran, lister, karme,
møbler og mdf-plader.

DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

Maling væg

maling træ

Helse

LADY Pure Color
> Vores smukkeste vægmaling
nogensinde
> Enestående farveoplevelse
> Slidstærk
> Garanti for dækkeevne
> Glans supermat 01

LADY Supreme Finish
> Suveræn sammenflydning
> Ekstremt slidstærk
> Glat og smuk overflade
> Glans silkemat 15, halvblank
40, superblank 80

LADY sensitive 10
> Unikt kombinationsprodukt til væg & træ
>	Ingen sundhedsskadelig afgasning
>	Minimal malinglugt
>	Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer
>	Garanteret dækkeevne
>	Glans silkemat 10

LADY Easy Clean
> Suveræn rengøringsvenlig
> Smudsafvisende overflade
> Ingen skjolder efter rengøring
> Garanti for dækkeevne
> Glans silkemat 10

LADY Interior Finish
> Vandfortyndbar maling til træ
> Mal 2 gange på samme dag
> Gulner ikke
> Lugtsvag
> Glans silkemat 10, halvblank 40

LADY sensitive 30
> Unikt kombinationsprodukt til væg & træ
>	Ingen sundhedsskadelig afgasning
>	Minimal malinglugt
>	Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer
>	Garanteret dækkeevne
>	Glans halvblank 30

LADY Væg 10
> Perfekt resultat
> Silkemat fra alle synsvinkler
> Garanti for dækkeevne
> Glans silkemat 10

LADY Classic
> Traditionel oliemaling
> Suveræn sammenflydning
> Perfekt resultat
> Ingen penselstriber
> Glans halvblank 40

LADY sensitive Grunding
> Grunding til træ
> Tørrer hurtigt; er nem at slibe
>	Ingen sundhedsskadelig afgasning
> Minimal malinglugt
>	Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer

LADY Farveprøve
> Kan tones i alle farver

Maling Loft Loftsbeklædninger som
spån, gips og pudset murværk.
LADY Loft
> Suveræn dækkeevne
> Giver et ensartet og flot
resultat
> Nem at påføre
> Glans helmat 02

Lasur (transparent behandling)
LADY Interiørbeis
> Vandfortyndbar olielasur
> Anvendes indendørs på
ubehandlet, lyst træværk som
vægge, gulve, lofter, møbler
> Mat

LADY sensitive Loft
> Giver et ensartet og flot loft
> Ingen sundhedsskadelig afgasning
> Minimal malinglugt
> Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer
> Garanteret dækkeevne
> Glans helmat 02

Underlag vådrum
Beton, puds og bygningsplader til vådrum.
LADY Vådrum
> Fugtbestandig
> Indgår i Jotuns godkendte
vådrumssystem
> Garanti for dækkeevne
> Silkemat

FarveRne i dette kort er uDviklet
speCielt TIL Jotuns produkter. Jotun
garanterer kun riGtig farVegengivelse
ved anvendelse af Jotun produkter.

væg: LADY pure color 9938 dempet sort
lister: LADY supreme finish halvblank 9938 dempet sort

Forhandler

Jotun 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 har produkter til både
vægge, lofter, træpaneler og lister

