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Färgerna du vill leva med

Den nya färgkartan från LADY bjuder på hela 32 kulörnyanser som speglar tidens tendenser. Den här gången har färgkartan
också designats så att man enkelt kan sätta ihop kulörpaletter för att skapa ett harmoniskt hem. Samtidigt lanseras även nya
LADY Pure Color – nu ännu mattare för ett mer exklusivt utseende.

– Nya LADY Pure Color är nu ännu mattare och vackrare än någonsin tidigare. Den nya, supermatta finishen skapar en helt ny
kulörupplevelse där nyansen verkligen kommer till sin rätt. Färgen ger väggarna ett mjukt och exklusivt utseende samt skapar en speciell
atmosfär, berättar Lisbeth Larsen, global kulörchef på Jotun.

Med LADY kan du skapa ett brett spektrum av interiörstilar. Genom att visa hur kulörerna lever och harmonierar med varandra på helt unika
sätt hoppas Jotun att den nya färgkartan från LADY hjälper folk hitta sin personliga kulörpalett – från enstaka rum till hemmet som helhet.

– Vi får ofta frågor om kulörer då många vill ha råd om vilken nyans de ska välja. De funderar också på vilka kulörer som fungerar bra ihop när
de ska kulörsätta intilliggande rum. Därför är den nya färgkartan från LADY designad att göra det ännu enklare att välja och skapa paletter
som lyfter fram din personliga stil. Färgkartan består av 32 kulörer som presenteras i ett och samma uppslag. 24 av kulörerna kan även
blandas i kalkfärgen LADY Minerals och i takfärgen LADY Perfection. Genom att kombinera de kulörer som står intill varandra i färgkartan får
du enkelt fram harmoniska kulörkombinationer i både ton-i-ton och spännande kontraster, säger Lisbet Larsen.



I arbetet med trender, kulörer och livsstilar har Jotun identifierat tre tendenser och tillhörande kulörer som kommer att prägla våra hem den
närmaste tiden: City Motions, Silent Serenity och Lush Garden.

City Motions har sin bas i blå nyanser och anammar den minimalistiska trenden som växer fram i metropoler som Köpenhamn, London, New
York och Berlin. Städer där urbana utmaningar kräver nya lösningar och en ny generation visar vägen med smarta knep som gör livet enklare.

Silent Serenity består av kulörer som för tankarna till fjärran länder och ett enklare liv – i en atmosfär som både är varm och inbjudande. Här
ser vi hur nytt möter gammalt samt hur stillhet och ro uppstår när vi tar in bruna sandtoner och mjuka persikonyanser.

Lush Garden representerar nytt liv. Jotuns gröna kulörer blir nu något djupare och mer omslutande, samtidigt som det kommer in blågröna
toner. Röda nyanser i olika styrkor gör också entré. På så vis blir Lush Garden ett uttryck för den harmoni vi finner i botaniska trädgårdar och
exotiska naturupplevelser.

Lush Garden
5454 Dark Teal
6352 Evening Green
6350 Soft Teal
6351 Tender Green
8494 Organic Green
8493 Green Tea
8302 Lagerträd
8281 Pale Linden
2727 Red Maple
20055 Dusty Rose
20054 Silky Pink
2588 Mjuk
10963 Golden Bronze
10964 Smoked Oak
10962 Sandy 

City Motion
5455 Industrial Blue
5044 Blåis
5200 Dusky Blue
5452 Nordic Breeze
1434 Elegant
1877 Vallmofrö
1973 Antikgrå
1391 Ljus Antikgrå
10981 Norwegian Wood
10965 Hipster Brown
10961 Raw Canvas 
 

Silent Serenity
10981 Norwegian Wood
20046 Savanna Sunset
20047 Blushing Peach
10580 Soft Skin
10966 Almond Beige
10965 Hipster Brown
10678 Space
1024 Tidlös

 

 

För mer information och högupplösta bilder vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:  info@ekpr.com

Kristina Tunegård, Category Manager Interior, kristina.tunegard@jotun.se

 

Du kan ladda ner bilder från kulörkollektionen här: www.ekprbildbank.com

Vi påminner om att du genom att ladda ner bilder samtidigt godkänner att all användning av Jotuns bildmaterial bara får användas i
sammanhang där Jotuns/LADYs kulörer och produkter omnämns.

Bilder ska krediteras Jotun / LADY

Bilderna är Jotuns egendom och får bara användas i sammanhang där LADY/Jotuns kulörer och produkter omnämns, inte som
illustrationsbilder av andra saker. Fotograf: Line Klein. Styling: Kråkvik & D' Orazio
 

Tips:

Det är till stor hjälp för läsarna om ni skriver ut kulörkoder och kulörnamn på bilderna ni publicerar. Vi får många frågor om detta. Både
kulörkod + namn (t.ex. LADY 1877 Vallmofrö) bör skrivas ut, då det finns en rad kulörer med samma namn men med annat utseende från olika
färgleverantörer.

 


