
lady
Wonderwall

God smag fortjener det bedste 

Vidunderlige Vægge

Supreme finish, Pure Color &

Værdi kr 45,–



I
wonder ...

... hvorfor nysgerrighed og undren altid har 
været en vigtig del af mit liv? Gang på gang har 
jeg fået fortalt historier fra min egen barndom, 
og næsten uden undtagelse har de handlet om 
mine evindelige spørgsmål fra morgen til aften. 

Det er helt sikkert blevet bedre i årenes løb, men 
jeg tager mig stadig i at undres. 

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

FORSIDE:
væg: LADY PURE COLOR 10341 KALK
HYLDE: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 9918 KLAssisK Hvit 
FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 9918 KLAssisK Hvit

DEnnE SIDE:
væg: LADY PURE COLOR 9938 dempet sort



At undre sig er en stor del af processen, hver gang vi udvikler et nyt farvekort. Trends 
og tendenser er selvfølgelig vigtige input, men nysgerrigheden og tanker om, hvordan 
vi mennesker ønsker at leve, er det vigtigste. I Jotun ved vi meget om, at farverne 
spiller en vigtig rolle i hverdagen, derfor er det vores vigtigste opgave at finde  
tidsaktuelle farver, der er flotte på boligens vægge.   

Heldigvis er mennesker forskellige. De farver, vi trives med, matcher ofte de interesser, 
vi har! De rejsemål, vi drømmer om, den kunst og kultur vi holder af og den måde, vi 
klæder os på, ligger som regel tæt på vores definition af det optimale interiør.  I dette 
farvekort har vi fokus på 3 forskellige stilarter, og hvert tema har sin egen palet af 
farver.

Mange drømme og fantasier skal kunne tåle dagligdagens realiteter. Væggene i vores 
boliger hører afgjort ind under denne kategori. Jeg går ud fra, at jeg ikke er den eneste, 
der ind imellem flytter rundt på møblerne, og det er nok heller ikke kun hjemme hos 
mig, at sko og andre ting får et kort møde med væggen, før de ender på deres rigtige 
plads. Et aktivt liv kræver ganske enkelt robuste vægge.  

LADY har fået et nyt medlem af familien - en maling, der tåler dagligdagens uundgåe-
lige slitage. Vi taler om holdbare, smukke vægge…
… no wonder: LADY WONDERWALL

Lisbeth Larsen, farvechef i Jotun

Drømme... 

”Min erfaring med farver går 
meget på at få drømme til at 
gå i opfyldelse ...
Det er nemlig utroligt, hvor 
meget velvære en farve kan 
give!”

væg: LADY WOnDERWALL 8431 studio

gRå væg: LADY WOnDERWALL 1462 Grå sKifer
ORAngE væg: LADY WOnDERWALL 10431 vitAL
FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 10431 vitAL



Et aktivt liv kræver ofte lidt mere af omgivelserne. Vi ønsker ikke begrænsninger og 
vælger produkter, der kan tåle hverdagens brug og slitage. Med LADY WONDERWALL 
får du en flot og silkemat overflade, der holder sig smuk i lang tid.  

LADY WONDERWALL er robust, smudsafvisende og slidstærk. Med andre ord:  
skabt til et aktivt liv.  

Aktiv nydelse, glæde og bevægelse. Det hele drejer sig om energi  
og vitalitet. Vi tager fuld kontrol over vores eget liv og oplever, 
hvordan farver beriger og stimulerer. Spontan kreativitet og  
 humor vil komme til at præge morgendagens interiørbillede,  
og en farvestærk optimisme viser vejen til mulighedernes tid. 

væg: LADY WOnDERWALL 8431 studio
FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 8431 

studio

væg: LADY WOnDERWALL 10432 spontAn
HYLDE: LADY SUPREmE FInISH SUPERbLAnk 10432 spontAn  

Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan udelukkende garanteres med LADY eller andre produkter, der er tonet i Jotun multicolor. Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende. 

Living 
wonderwall

LADY WOnDERWALL 1462 Grå sKifer

NYHED!



LADY WOnDERWALL 
1462 gRå SkIFER SILkEmAtt

LADY WOnDERWALL 
1434 ELEgAnt SILkEmAtt

LADY WOnDERWALL 
9918 kLASSISk HvIt SILkEmAtt

LADY WOnDERWALL
5159 REtRObLå SILkEmAtt

LADY WOnDERWALL 
8431 StUDIO SILkEmAtt

LADY WOnDERWALL 
10431 vItAL SILkEmAtt

LADY WOnDERWALL 
10432 SPOntAn SILkEmAtt

LADY WOnDERWALL
1391 LYS AntIkkgRå SILkEmAtt

væg: LADY WOnDERWALL 5159 retrobLå
FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH SILkEmAtt 5159 retrobLå

gRå væg: LADY WOnDERWALL 1462 Grå sKifer
ORAngE væg: LADY WOnDERWALL 10431 vitAL

FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 10431 vitAL
StOL: LADY SUPREmE FInISH SUPERbLAnk 10431 vitAL

”Vi farvelægger vores egen 
hverdag og høster livsglæde og 
energi. Det handler om at tage 
ansvar for sin egen begejstring” 
- Lady Wonderwall

væg: LADY WOnDERWALL 1391 Lys AnitKKGrå

væg: LADY WOnDERWALL 1391 Lys AnitKKGrå



LADY PURE COLOR 
10341 kALk SUPERmAtt

LADY PURE COLOR 
10342 kALkgRå SUPERmAtt

LADY PURE COLOR 
9938 DEmPEt SORt SUPERmAtt

LADY PURE COLOR 
10249 SObER SUPERmAtt

Living
Simple

Diskret komfort og feminin elegance. Stilen er  
dæmpet, og det harmoniske billede med tone i tone 

farver bidrager til en ønsket meditativ ro. En tidsrigtig 
tilstedeværelse med klare, klassiske referencer, der 
tager det maskuline formsprog alvorligt. Organiske 

former og grafiske linjer i dybe, behagelige farvetoner. 

væg: LADY PURE COLOR 10341 KALK
HYLDE: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 9918 KLAssisK Hvit

FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 9918 KLAssisK Hvit 
vInDUE: LADY SUPREmE FInISH SUPERbLAnk 9918 KLAssisK Hvit

væg: LADY PURE COLOR 10341 KALK
DøRkARm: LADY SUPREmE FInISH SILkEmAtt 10429 disKret



LADY PURE COLOR 
10429 DISkREt SUPERmAtt

LADY SUPREmE FInISH
10429 DISkREt SUPERbLAnk

LADY PURE COLOR 
10430 DEmPEt SAvAnnE SUPERmAtt

LADY IntERIøRbEIS
9043 SJøSAnD, mAtt, 2 StRøk

LADY PURE COLOR sikrer tidsrigtige, supermatte vægge og giver en unik farve-
oplevelse. Rummet fremstår væsentligt blødere og bidrager dermed til den ro, vi 
længes efter. Farvelagte fodpaneler og dørkarme er nyt og spændende og giver en 
god virkning. LADY SUPREME FINISH flyder suverænt sammen på træværk og 
kan fås i 3 glansgrader: Silkemat, Halvblank og Superblank. Alle farver kan tones i 
alle LADY produkter til vægge og interiør træ. 

Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan udelukkende garanteres med LADY eller andre produkter, der er tonet i Jotun multicolor. Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende. 

”Kunsten at være lykkelig består i at forenkle 
sine glæder. Harmoniske farvevalg og dæmpede, 
supermatte vægge er altid sikre valg”
- Lady Pure Color

væg: LADY PURE COLOR 10249 sober væg: LADY PURE COLOR 9938 dempet sort
væg: LADY PURE COLOR 10430 dempet sAvAnne

hylder: lady interiørbeis 9043 sjøsAnd, 2 strøG
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væg: LADY pure coLor 2771 rustiKK terrAcottA
vinDue: LADY Supreme FiniSh hALvbLAnk 9918 KLAssisK 

Hvit

væg: LADY PURE COLOR 8430 oLiventre

væg: LADY PURE COLOR 1876 Hvit te

LADY PURE COLOR
10428 mASALA SUPERmAtt

LADY PURE COLOR
8430 OLIvEntRE SUPERmAtt

LADY PURE COLOR
2771 RUStIkk tERRACOttA SUPERmAtt

LADY PURE COLOR
486 SILkE SUPERmAtt

LADY SUPREmE FInISH
486 SILkE SUPERbLAnk

LADY PURE COLOR 
1623 mARRAkESH SUPERmAtt

LADY PURE COLOR 
1876 HvIt tE SUPERmAtt

LADY PURE COLOR 
8395 HvIt kOmFORt SUPERmAtt

væg: LADY PURE COLOR 10428 mAsALA



HvID væg: LADY PURE COLOR 486 siLKe
gRøn væg: LADY PURE COLOR 8430 oLiventre

vInDUE: LADY SUPREmE FInISH SUPERbLAnk 9918 KLAssisK Hvit

Rustic
Living

Vi lader os forføre, når inspirationen hentes 
fra de sydlige breddegrader. Det rustikke og det 
ærlige er i fokus, og vi oplever et råt udtryk, 
hvor en fri og uventet kreativitet ses i hånd-
værk og interiør. En uhøjtidelig tendens, hvor 
farverne er hentet fra krydderurter, jordbund 

og uimodståelige oliventræer. 

Hovedingredienserne i et rustikt og uhøjtideligt interiør er LADY PURE COLOR. 
Den supermatte vægflade er som skabt til rustikke udtryk, og sammen med 
farverne i dette tema skabes en optimal atmosfære. Trævægge kan males med 
LADY INTERIØRBEIS eller med LADY SUPREME FINISH, gerne i glans 
silkemat for at opnå et naturligt udtryk. 

Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan udelukkende garanteres med LADY eller andre produkter, der er tonet i Jotun multicolor. Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende. 

Vi lader os hellere end gerne 
inspirere af andre kulturer og 
skaber med vores egen kreati-
vitet et personligt interiør. Vi 
går efter det rå, det rustikke, 
det helt rigtige matte udtryk. 

Vi taler om den tidsrigtige 
”perfekte ufuldkommenhed” og 
Lady Pure Color har selvfølge-

lig hovedrollen.

HvID væg: LADY PURE COLOR 486 siLKe
gRøn væg: LADY PURE COLOR 8430 oLiventrevæg: LADY PURE COLOR 8395 Hvit Komfort

NYHED!



Vores hjem er det sted, hvor vi skal leve og trives. Det skal ikke være 
et smukt udstillingsvindue, men kunne tåle at blive brugt i hverdagen. 
LADY Wonderwall er udviklet med tanke på, at det skal være nemt 
at holde væggene pæne gennem længere tid. Malingen tåler mere  
og er lettere at gøre ren - derfor holder den sig flot i lang tid. Et 

stilsikkert interiør fortjener den allerbedste maling. 

Lady
Wonderwall

Markedets mest robuste vægmaling 

væg: LADY PURE COLOR 5159 retrobLå
FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH SILkEmAtt 5159 retrobLå



LADY WOnDERWALL 10431 vitAL

tRævæg: LADY SUPREmE FInISH SILkEmAtt 8395 Hvit Komfort
væg: LADY PURE COLOR 8395 Hvit Komfort

Vores mest 
robuste 
vægmaling 
nogensinde !

LADY Wonderwalls unikke egenskaber  
gør væggen smuk, robust og smuds-
afvisende, så den holder sig flot i lang tid. 
LADY Wonderwall er en maling af højeste 
LADY kvalitet, der giver dig det bedste, 
hvad angår påføring, udseende og dække-
evne. Som ved alle LADY vægmalinger 
garanterer vi for dækkeevnen med to 
strøg - uanset om du går fra en mørk til 
en lys farve eller fra lyst til mørkt.

Suveræn finish 
selv på døre og 
dørkarme!

LADY Supreme Finish’ suveræne  
sammenflydning giver døre, vinduer, 
møbler og andet interiør i træ en glat 
og smuk overflade. Den unikke teknologi 
gør også overfladen  hård, vaskbar og 
robust,  hvilket sikrer, at møbler,  
vindueskarme og andre områder, der  
er udsatte for slitage, holder sig flotte  
i lang tid.

Vores smuk-
keste vægmaling 
nogensinde!

LADY Pure Colors unikke farve-
gengivelse skaber et sobert, elegant 
og sanseligt interiør. Væggen får 
et blødt, smukt og næsten kalk-
agtigt udseende, hvor farverne 
kommer til deres fulde ret. LADY 
Pure Color giver dig derudover det 
ypperste, når det gælder påføring, 
dækkeevne og slidstyrke.

væg: LADY PURE COLOR 5159 retrobLå
FODPAnELER: LADY SUPREmE FInISH SILkEmAtt 5159 retrobLå

LYS væg: LADY PURE COLOR 10342 KALKGrå
møRk væg: LADY PURE COLOR 10249 sober

DøRkARm: LADY SUPREmE FInISH HALvbLAnk 9918 KLAssisK Hvit
DøR: LADY SUPREmE FInISH SUPERbLAnk 9918 KLAssisK Hvit

NYHED!



Forhandler

LADY har produkter til både 
vægge, lofter, træpaneler og lister
Besøg www.jotun.dk for yderligere information og idéer

Underlag glatte Overflader
bygningsplader, murværk og væg-
beklædninger som spån, gips, glasvæv, 
tapet, beton og pudset murværk.

Maling væg

ladY Wonderwall
> vores mest robuste 
 vægmaling nogensinde
> Ekstremt slidstærk
> Smudsafvisende
> garanti for dækkeevne
> Silkemat

ladY Pure Color
> vores smukkeste vægmaling 
   nogensinde
> Enestående farveoplevelse 
> Slidstærk
> garanti for dækkeevne
> glans supermat 01

ladY easy Clean
> Suveræn rengøringsvenlig
>  Smudsafvisende overflade
> Ingen skjolder efter rengøring
> garanti for dækkeevne
> glans silkemat 10

ladY væg 10
> Perfekt resultat 
> Silkemat fra alle synsvinkler
> garanti for dækkeevne
> glans silkemat 10

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

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

Maling træ

ladY Supreme finish
> Suveræn sammenflydning
> Ekstremt slidstærk
> glat og smuk overflade 
> glans silkemat 15, halvblank 

40, superblank 80

ladY Interior finish
> vandfortyndbar maling til træ
> mal 2 gange på samme dag
> gulner ikke
> Lugtsvag
> glans silkemat 10, halvblank 40

ladY Classic
> traditionel oliemaling
> Suveræn sammenflydning
> Perfekt resultat
> Ingen penselstriber
> glans halvblank 40

lasur (transparent behandling)

ladY Interiørbeis
> vandfortyndbar olielasur
> Anvendes indendørs på 

ubehandlet, lyst træværk som 
vægge, gulve, lofter, møbler

> mat

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.

Helse

ladY sensitive 10
> Unikt kombinationsprodukt til væg & træ
> Ingen sundhedsskadelig afgasning
> minimal malinglugt
> Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer
> garanteret dækkeevne 
> glans silkemat 10 

ladY sensitive 30
> Unikt kombinationsprodukt til væg & træ
> Ingen sundhedsskadelig afgasning
> minimal malinglugt
> Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer
> garanteret dækkeevne
> glans halvblank 30

ladY sensitive grunding
> grunding til træ
> tørrer hurtigt; er nem at slibe
> Ingen sundhedsskadelig afgasning
> minimal malinglugt
> Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer

ladY sensitive loft
> giver et ensartet og flot loft 
> Ingen sundhedsskadelig afgasning
> minimal malinglugt
> Omhyggeligt udvalgte og rene råvarer
> garanteret dækkeevne
> glans helmat 02

DEVELOPED IN COLLABORATION  WITH

NYHED!

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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