
God smag fortjener det bedste

Værdi 45,–

LADY
A journey of colour and lifestyle



Vi ønsker, at vores hjem skal vise  
hvem vi er, hvordan vi er, og hvor  

vi stilmæssigt befinder os. 
Vælg farver, som du ved, du vil  
trives med og skab personlige  

omgivelser, der afspejler, hvordan  
du ønsker at leve dit liv.

LISBETH LARSEN, FARVECHEF JOTUN

FORSIDEN: 
VÆG: LADY PURE COLOR 4744 SOPHISTICATED BLUE

DENNE SIDE: 
VÆG: LADY PURE COLOR 1624 LETTHET

Del gerne dine LADY farvevalg med andre på de sociale medier:

#LADYletthet



Lisbeth Larsen, farvechef Jotun

Vores hjem viser, hvem vi er, og hvordan vi ønsker at leve. Om vi vil det eller 
ej, så lader vi os påvirke af skiftende trends og den gældende tidsånd. Globale 
tendenser inden for mode, interiør og mad er alle ingredienser, som påvirker de 
valg, vi tager - også når det gælder de farver, vi vælger til vores hjem. 

I vores arbejde med at skabe nye farver og nye farvekollektioner er vi  
altid optaget af at inddrage de forskellige strømninger, der vil være med til at 
forme vores hjem i tiden fremover. Resultatet er tre smukke livsstilsuniverser 
med hver deres unikke farvepalet og atmosfære. Fra et nostalgisk og samtidigt  
elegant univers præget af sofistikerede blå farver over den rene og helt enkle 
livsfilosofi med fokus på hvide nuancer til omgivelser med livsbekræftende 
grønne og rustikke farver.

LADY findes i en række kvaliteter, der dækker forskellige behov og hjælper 
dig med at skabe den stil og det udtryk, du ønsker. Når du maler med LADY, får 
du altid et smukt resultat, både når det gælder farver og finish. 

VÆG: LADY PURE COLOR 1928 SOMMERSNE

VÆG: LADY PURE COLOR 4618 KVELDSHIMMEL

VÆG: LADY WONDERWALL 1024 TIDLØS



Reflections  of

TIME
T H E  S O P H I S T I C A T E D  B L U E S

BAGERSTE VÆG: LADY PURE COLOR 4477 DECO BLUE
FORRESTE VÆG: LADY PURE COLOR 4618 KVELDSHIMMEL

DØR OG KARM: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 4618 KVELDSHIMMEL
GULV: TRESTJERNER GULVMALING MAT, FARVE: LADY 9938 DEMPET SORT

#LADYdecoblue



DYB SØVN // Din søvn påvirkes af den farve,  

du vælger til dit soveværelse. Blå farver er 

kendte for deres beroligende effekt, og derfor et 

godt valg med tanke på en god nats søvn. LADY 

Byge er en blød, blå farve, der giver en afslappet 

atmosfære. Og så er den også smuk. 

Reflections  of

TIME

Reflections of time giver dig sofistikerede blå farver i et 
smukt samspil med varme, neutrale og gyldne nuancer. 
Inspiration hentes fra forgangne tider, og når forskellige 
stilretninger mødes, opstår der en unik atmosfære af san-
selighed og nostalgi. Vi ser vintagemøbler i samspil med 

moderne design. Møbler af læder og solid marmor sat sammen med ædel-
metaller og art deco inspirerede detaljer giver interiøret et særpræg. Det 
hele fremhæves smukt af vægge, der er malet i moderne farver. 

Et personligt hjem formes over tid, og farverne i denne palet er som skabt 
til dig, der ønsker at kombinere møbler og interiør fra forskellige tidsepoker. 
Farvernes tidløshed giver dig det bedste udgangspunkt, og med supermatte 
LADY Pure Color får væggene et blødt og eksklusivt udseende. Når vægge, 
døre og karme males i én og samme farve tilføres hjemmet en signatur af 
stilsikker æstetik. LADY Supreme Finish til træ fås i fire forskellige glansgra-
der - fra mat til superblank. Læs hvordan du kan skabe stilfulde kontraster 
med matte vægge og blanke detaljer på de sidste sider. 

R

LYS KANTDEKORATION: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 1928 SOMMERSNE
VÆG: LADY PURE COLOR 4638 BYGE

LADY PURE COLOR 4017 PILASTERBLÅ

VÆG: LADY PURE COLOR 4744 SOPHISTICATED BLUE

VÆG: LADY PURE COLOR 8470 SMOOTH WHITE



DETALJER // En nymalet væg er en smuk baggrund 

for dit eget personlige stilleben. Det kan være en 

gammel vase, et smukt skrin, en moderne lampe 

eller en anden af dine brugsting. Prøv dig frem  

og opdag, hvordan væggens farve kan fremhæve 

dine tings særpræg. 

DÆMPET LUKSUS 
Smukke, supermatte vægge malet med 
LADY Pure Color giver dig et rum, der 
er præget af tidløs elegance. Et mix af 
gammelt og nyt skaber et levende og 
unikt hjem. Gamle arvestykker kom-
mer til deres ret i kombination med 
nyere design og moderne møbler. På 
den måde fortæller dit hjem om dit liv 
og din historie.  

Farvepaletten Reflections of Time 
giver dit hjem et strejf af dæmpet 
luksus. Sammen med de smukke, neu-
trale farver LADY Sommersne og LADY 
Smooth White byder paletten på en 
række sofistikerede blå nuancer, der 
går fra den klassiske LADY Pilasterblå 
til dybere, moderne nuancer som LADY 
Deco Blue og LADY Sophisticated 
Blue. Paletten afrundes med lune 
LADY Cashmere - der er som skabt til 
en blød og omfavnende atmosfære.  
Alle farverne er smukt afstemt efter 
hinanden, og kombinationer af disse 
skaber harmoniske overgange fra rum 
til rum.  
 
 

VÆG: LADY PURE COLOR 1928 SOMMERSNE

VÆG: LADY PURE COLOR 4477 DECO BLUE

VÆG: LADY PURE COLOR 4618 KVELDSHIMMEL

VÆG: LADY PURE COLOR 10683 CASHMERE



LADY PURE COLOR 

Vores smukkeste vægmaling nogensinde. LADY Pure Color bidrager med 

en stille luksus ved at give væggene et blødt og eksklusivt udseende. 

Sober, elegant og sanselig. Malingen giver en unik farveoplevelse med 

sit supermatte udseende og unikke farvegengivelse. Malingen er også 

slidstærk.  

1928 SOMMERSNE SUPERMATT LADY PURE COLOR

8470 SMOOTH WHITE SUPERMATT LADY PURE COLOR

4017 PILASTERBLÅ SUPERMATT LADY PURE COLOR

4618 KVELDSHIMMEL SUPERMATT LADY PURE COLOR

4638 BYGE SUPERMATT LADY PURE COLOR

4477 DECO BLUE SUPERMATT LADY PURE COLOR

4744 SOPHISTICATED BLUE SUPERMATT LADY PURE COLOR

10683 CASHMERE SUPERMATT LADY PURE COLOR
Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan kun garanteres med LADY eller andre Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. 
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende.

VÆG: LADY PURE COLOR 4618 KVELDSHIMMEL

VÆG: LADY PURE COLOR 8470 SMOOTH WHITE



Reflections  of

LIGHT
A  T R I B U T E  T O  W H I T E S

VÆG: LADY BALANCE 1001 EGGHVIT

#LADYegghvit



Hvis du ønsker noget delikat og tidløst, er farvepaletten 
Reflections of Light som skabt til dig og dit hjem. Disse farver 
understreger den rene og enkle livsstil, og byder på en række 
hvide og lyse nuancer i kombination med terrakotta og dæmpet 
sort. Boligen har fokus på rummelighed, så livet frit kan udfolde 

sig i åbne rum og gerne med en generøs loftshøjde. 

De varme, hvide nuancer byder dig indenfor, og lyset, der strømmer ind ad 
vinduerne, sætter stemningen. LADY Balance har en mat overflade, der på 
smukkeste vis reflekterer lyset. Det giver en god rumoplevelse, så LADY 
Balance er velegnet til smukke rum, hvor der er godt at være. 

H

Reflections  of
KONTRASTER // De varme farver LADY Kokos 

og LADY Sand harmonerer smukt med rustikke 

farver og materialer. Terrakotta er stærkt inde i 

interiørbilledet og har fundet vej fra gulvklinker 

og smukke krukker til væggen. Hvis du overvejer 

at male et mindre rum i en kontrastfarve til det 

hvide, er LADY Rustikk Terracotta et godt og 

jordnært valg. 

 

VÆG: LADY BALANCE 1931 KOKOS

VÆG: LADY BALANCE 1001 EGGHVIT

VÆG: LADY BALANCE 1140 SAND

LADY SUPREME FINISH 2771 RUSTIKK TERRACOTTA



DELIKATE KOMBINATIONER 
Reflections of Light er en delikat og let 
farvepalet. De hvide farver afspejler 
en livsstil, der fortæller om fokus på 
det funktionelle og praktisk æstetik. 
Vi stræber efter minimalistisk ro og 
orden, og grafiske mønstre og rene 
linjer præger møbler og detaljer. 

Malede paneler tilfører et rum en 
naturlig tekstur og står med en fin kon-
trast til glatte vægge. Vælg gerne LADY 
Balance til væggen og LADY Supreme 
Finish til træværket. LADY Supreme 
Finish findes i fire glansgrader og ved 
et bevidst brug af den samme farve i 
forskellige glansgrader, kan du skabe 
både helhed og et rent udtryk. 

VÆG: LADY BALANCE 10678 SPACE

VÆG: LADY BALANCE 1931 KOKOS
PANELER: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 1931 KOKOS

VÆG: LADY BALANCE 9938 DEMPET SORT VÆG: LADY BALANCE 1623 MARRAKESH



LADY BALANCE 

LADY Balance giver dig smukke rum, hvor der er godt at være. En maling 

til dig, der ikke alene ønsker det bedst mulige resultat, men også tænker 

på et godt indeklima. Kun LADY Balance kan give dig smukke, matte 

vægge og en maling, der samtidig lugter minimalt.

1624 LETTHET MATT LADY BALANCE

1001 EGGHVIT MATT LADY BALANCE

1931 KOKOS MATT LADY BALANCE

10678 SPACE MATT LADY BALANCE

1140 SAND MATT LADY BALANCE

1623 MARRAKESH MATT LADY BALANCE

2771 RUSTIKK TERRACOTTA MATT LADY BALANCE

9938 DEMPET SORT MATT LADY BALANCE
Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan kun garanteres med LADY eller andre Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. 
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende.

VÆG: LADY BALANCE 1001 EGGHVIT

VÆG: LADY BALANCE 1001 EGGHVIT



Reflections  of

EARTH
G R E E N  A N D  W A R M  N E U T R A L S

VÆG: LADY WONDERWALL 8469 GREEN LEAF

#LADYgreenleaf



Smukke grønne nuancer, rustikke røde toner og varme neutrale 
farver præger farvepaletten Reflections of Earth. Farverne er 
inspireret af autentiske traditioner, og stadig flere lader sig inspi-
rere til at få en jordnær livsform - også i urbane miljøer. Vi påvirkes 
af behovet for at være i kontakt med naturen og har fokus på 

grønne værdier med tanke på kommende generationer. Vi vælger gerne 
holdbare løsninger, men ønsker os også smukke og trygge omgivelser. LADY 
Wonderwall er en smuk og robust vægmaling, 

Det perfekte i det tilsyneladende uperfekte er stikordet for denne trend, 
hvor elementer fra naturen afspejles i interiøret. Smukke vægfarver er det 
bedste udgangspunkt for at skabe et personligt hjem med en indbydende 
atmosfære. Selv rum, der er sparsomt indrettede, fremstår frodige med 
grønne planter og trægulve, der fortæller om det gode liv, der leves. 

S

Reflections  of

EARTH

VÆG: LADY WONDERWALL 394 VARMGRÅ

DØR: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 394 VARMGRÅ
VÆG: LADY SUPREME FINISH MATT 10679 WASHED LINEN

VÆG: LADY WONDERWALL 10679 WASHED LINEN

VÆG: LADY WONDERWALL 8252 GREEN HARMONY



LADY WONDERWALL 

LADY Wonderwall er vores mest 

robuste vægmaling nogensinde, 

og den er skabt til et aktivt liv.   

Den smukke, silkematte over-

flade er ekstremt slidstærk og 

smudsafvisende. Perfekt til dig, 

der ønsker holdbare, smukke 

vægge.

LEVENDE OG AUTENTISK 
Farverne i Reflections of Earth  indbyder 
til en levende og autentisk atmosfære. 
Neutrale farver som LADY Washed Linen 
og LADY Tidløs er smukke sammen 
med de grønne nuancer LADY Green 
Harmony, Green Leaf og Green Marble. 
De herlige rødbrune farver LADY Warm 
Blush og Whispering Red bringer energi 
ind i ethvert rum, og detaljer af slidt træ 
forstærker varmen. 

Alle farverne afspejler en naturlig 
livsstil, og tilfører hjemmet en følelse 
af ydmyg sanselighed. Naturlige ele-
menter og brugskunst i brændt ler er 
smukke blikfang. Som om hjemmet 
altid har været sådan. Naturligt, jord-
nært og ægte. 

VÆG BAG GLASDØR: LADY WONDERWALL 8252 GREEN HARMONY
FORRESTE VÆG: LADY WONDERWALL 8469 GREEN LEAF

VÆG: LADY WONDERWALL 10679 WASHED LINEN

VÆG: LADY WONDERWALL 8469 GREEN LEAF



1024 TIDLØS SILKEMATT LADY WONDERWALL

10679 WASHED LINEN SILKEMATT LADY WONDERWALL

394 VARMGRÅ SILKEMATT LADY WONDERWALL

8252 GREEN HARMONY SILKEMATT LADY WONDERWALL

8469 GREEN LEAF SILKEMATT LADY WONDERWALL

8422 GREEN MARBLE SILKEMATT LADY WONDERWALL

2856 WARM BLUSH SILKEMATT LADY WONDERWALL

2859 WHISPERING RED SILKEMATT LADY WONDERWALL
Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan kun garanteres med LADY eller andre Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. 
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprøver skal betragtes som vejledende.

VÆG: LADY WONDERWALL 8469 GREEN LEAF

VÆG: LADY WONDERWALL 2856 WARM BLUSH

VÆG: LADY WONDERWALL 2859 WHISPERING RED



Smuk 
fornyelse

A F  P A N E L E R  O G  M Ø B L E R

VÆG: LADY BALANCE 1931 KOKOS
PANELER: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 1931 KOKOS

#LADYkokos



BLANKT MOD MAT // Hvis du har paneler i  

din bolig, får du en lækker, blank og ekstremt 

slidstærk overflade, hvis du bruger LADY 

Supreme Finish Superblank. Det blanke står 

i smuk kontrast til matte vægge og giver 

interiøret ny dynamik. Hvis du bedre kan lide 

matte overflader, kan du vælge LADY Supreme 

Finish Mat til panelerne og LADY Pure Color  

til væggene. Gerne i samme farve for at få en 

smuk helhed og en sofistikeret stil. 

Smuk 
fornyelse

Møbler og træpaneler får nyt liv, når du maler med LADY i aktuelle farver. 
LADY Supreme Finish er vores bedste maling til indendørs træ og sætter en 
helt ny standard for det perfekte resultat. Malingen er ekstremt slidstærk, 
og den suveræne sammenflydning gør det nemt at få en smuk overflade 
på døre, karme og andre detaljer af træ.

På samme måde som vi oplever, at farver kan fremhæve hinanden, kan 
forskellige glansgrader hæve dit interiør til nye højder. LADY Supreme Finish 
lader dig vælge mellem fire forskellige glansgrader. 
 
LADY Supreme Finish Mat følger trenden med bløde, matte overflader. 
Nu kan paneler, møbler og andet indendørs træ gøres smukt med et mat 
udseende. En mat overflade giver også rummet en lun atmosfære.

LADY Supreme Finish Silkemat på paneler, lister og karme giver en 
smuk, silkemat og ekstremt slidstærk overflade.  

LADY Supreme Finish Halvblank giver rummet et elegant udseende. 
Ikke for meget og ikke for lidt, men lige akkurat tilpas til at fremhæve  
detaljerne. 

LADY Supreme Finish Superblank fremhæver interiøret. Nogle detaljer 
fortjener ekstra opmærksomhed. Med en superblank finish kan du frem-
hæve det, du er mest stolt af.

Når du skal male store væg- og loftsflader af træ anbefaler vi, at du  
bruger LADY Interiør Finish, der er lugtsvag og tørrer hurtigt. Det gør det 
muligt at male to gange på samme dag, og desuden gulner denne maling 
ikke med tiden.

Ganske enkelt
smukt træværk!

Suveræn  
sammenflydning 

og et smukt resultat

A F  P A N E L E R  O G  M Ø B L E R

VÆG: LADY PURE COLOR 1024 TIDLØS
PANELER: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 1024 TIDLØS

KØKKENSKABE: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 7163 MINTY BREEZE
VÆG: LADY BALANCE 7163 MINTY BREEZE 

STOLE: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 1624 LETTHET

VÆG: LADY PURE COLOR 9938 DEMPET SORT
PANELER: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 9938 DEMPET SORT



VÆG: LADY PURE COLOR 4477 DECO BLUE

forskellen 
ligger i finishen

U N I K K E  P R O D U K T E R ,  F A R V E R  O G  F I N I S H

VÆG: LADY BALANCE 1623 MARRAKESH

LADY SÆTTER STANDARD 
LADY er en interiørmaling, der sætter 
standard, når det gælder innovation af 
produkter og farver. LADY giver dig den 
perfekte finish og er altid først ude med 
aktuelle farver og produkter. 

Vores mål er at hjælpe dig til at få det 
bedste resultat, og det gør vi ved at dele 
vores viden med dig. Find inspiration på 
LADY Inspirationsblog og følg #jotun-
lady på Instagram for at se nye trends, 
farver og produktnyheder. De bedste 
maletips får du på jotun.dk, hvor du 
også finder sådan gør du-film.



forskellen 
ligger i finishen

U N I K K E  P R O D U K T E R ,  F A R V E R  O G  F I N I S H

FIND DIN 
LADY MALING

De vigtigste egenskaber for en indendørsmaling er, at den  
er nem at male med, dækker jævnt og godt, kun sprøjter 

minimalt, når man maler med den, og at du får den farve,  
du har valgt. Når du vælger LADY, kan du være sikker på,  

at produkterne fuldt ud lever op til disse egenskaber.  
Med Jotun Farvesikkerhed er du også garanteret den  

rigtige farvegengivelse. 

Vælg den LADY maling, der dækker dine behov,  
og som giver dig den ønskede finish. 

LADY PURE COLOR 
Vores smukkeste maling 
nogensinde. 

• Supermat, eksklusivt udseende
• Slidstærk
• Garanti for dækkeevne

LADY WONDERWALL 
Holdbare, smukke vægge.

• Vores mest robuste vægmaling
    nogensinde
• Smudsafvisende og ekstremt  
    slidstærk
• Garanti for dækkeevne

LADY SUPREME FINISH 
Den perfekte maling  
til alt indendørs træ.

• Suveræn sammenflydning  
• Giver en jævn og smuk   
    overflade
• Ekstremt slidstærk 
• Findes i fire forskellige       
   glansgrader

LADY BALANCE 
Smukke rum, hvor det er 
godt at være.

• Smukke, matte vægge
• Godt indeklima
• Lugter minimalt
• Garanti for dækkeevne

VÆG: LADY PURE COLOR 5030 ST. PAULS BLUE

JOTUN FARVESIKKERHED
Vidste du, at alle vores farver udvikles med unikke 
recepter til lige netop Jotun produkter? Når du 
vælger vores malinger, lover vi, at farven bliver 
præcis som den, du valgte fra et af vores farve-
kort eller fra en farveprøve hos vores forhandlere. 
Med Jotun Farvesikkerhed er du sikker på, at du 
får netop den farve, du har valgt. 

LADY GARANTI FOR  
DÆKKEEVNE // Med LADY 
bliver arbejdet nemt og hurtigt. 
LADY garanterer fuld dække-
evne med to strøg på væg- og 
loftmalinger. Dette gælder også, 
selv når du maler med lyse 
farver på mørke og vanskelige 
underlag.

 

GA
R
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NTI FOR DÆKKEEV
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E D  T O  S T R Ø
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LADY

FARVERNE I DETTE KORT 
ER UDVIKLET SPECIELT 
TIL JOTUNS PRODUKTER. 
JOTUN GARANTERER KUN 
RIGTIG FARVEGENGIVELSE 
VED ANVENDELSE AF  
JOTUN PRODUKTER. 

VÆG: LADY WONDERWALL 8422 GREEN MARBLE



MALING VÆG
Til glatte overflader som fx bygnings- 
plader, pudset murværk og vægbeklæd-
ninger af spån, gips, glasvæv/-filt og tapet.
Alle LADY vægmalinger har garanti for 
dækkeevne. 

MALING TRÆ
Til underlag som fx karme, paneler, 
vinduer, døre, møbler og mdf-plader.

EFFEKTMALING
Kan bruges på både glatte vægflader, 
træ og andre glatte emner. 

MALING LOFT
Til loftsbeklædninger som  
fx gips- og spånplader, glasvæv/-filt  
og pudset murværk. 

LADY Pure Color
Supermat maling 
med en unik farve-
gengivelse. Vores 
smukkeste væg- 
maling nogensinde. 

NYHED! 
LADY Balance
Smukke, matte vægge  
og et godt indeklima.

LADY Supreme Finish
Er ekstremt slidstærk og giver en 
suveræn finish på døre, karme 
og andet indendørs træ. Findes 
i glansgraderne mat, silkemat, 
halvblank og superblank. 

LADY Wonderwall
Giver holdbare og 
smukke vægge. Vores 
mest robuste vægmaling 
nogensinde.

LADY Interior Finish
Giver et smukt resultat på alt 
træværk. Tørrer hurtigt - mal 
to gange på samme dag. 

LADY Væg 10
Vores klassiske 
vægmaling.
Silkemat maling,  
der giver et jævnt  
og smukt resultat. 

LADY Design  
guld/kobber 
Transparent effektmaling, 
der skaber en smuk skim-
mereffekt i guld/kobber på 
malede overflader. 

LADY Loft
En loftmaling der er nem  
at påføre, og som giver et  
resultat uden skjolder. 

LADY Pure Nature 
Interiør Transparent
Giver træværket en 
smuk overflade og farve. 
Fremhæver den naturlige 
struktur. 

LADY har interiørmalinger  
til de fleste underlag
Besøg www.jotun.dk for yderligere information og idéer. 

Forhandler

9
D

K
0

0
0

0
0

4
  18

0
0

0
0

/20
15   Foto: Siren Lauvdal   Styling: K

råkvik&
D

´O
razio   D

esign: A
llegro   Tak til: A

nderssen&
Voll, A

 H
useby, B

akke G
rensen, B

alzac, B
olina, B

irte Lauvdal, D
K

N
O

, Eske, Expo N
ova, FLO

S, Fritz H
ansen, H

AY, Illum
s B

olighus, J O
lsens enke H

agesenter, Kollekted by, N
orw

ay D
esigns, R

øst, Superfront, Tannum
, Ting, Verket interiør, V

itra  

VÆG: LADY PURE COLOR 4638 BYGE
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