
Jotun lanserar LADY Balance

I en hektisk vardag har vi blivit mer medvetna om att hitta en bra balans i livet. Det första steget på vägen kan vara att se till att det finns
harmoni i hemmet. Jotun introducerar nu en vacker färgkarta inspirerad av olika sinnesstämningar. Lady Balance är en helt ny typ av
målarfärg som kombinerar matta väggar med ett bra inomhusklimat.

Vi har under en längre tid känt av en stor efterfrågan på tips och råd kring hur man skapar en lugn och harmonisk färgsättning i
hemmet. Många lever ett hektiskt liv och önskar att hemmet ska vara en liten oas. Det ska vara en fristad där man känner lugn och
kan hämta ny energi, säger Lisbeth Larsen, Global kulörchef för Jotun.

Jotun vill med sin nya färgkarta från LADY Balance skapa en mer balanserad vardag i hemmet. Den nya färgkartan ska göra det enkelt att
välja kulörer som skapar ett harmoniskt hem just för dig.

Enkelt att välja kulörer som skarpar harmoni och balans    

Den nya färgkartan från LADY Balance är uppdelad i tre teman med åtta olika nyanser.

Vi har valt att samtliga tre teman i färgkartan ska kunna kombineras i ett hem. Vi vet att många ofta önskar olika upplevelser i olika
rum och med denna färgkarta kan en grön färg från ett tema enkelt kombineras med en sober rosa från ett annat, säger Lisbeth.

Det är stor skillnad på kulörerna du hittar på en vas, klänning eller kudde och vilken nyans som faktisk passar på väggarna. Jotuns erfarna
kulörteam lägger all sin tid och expertis för att få fram en färg som ser bra ut på väggen och samtidigt passar hemmets inredning. Det norska
kulörteamet tillsammans med Lisbeth Larsen, utvecklar kulörer till Jotun över hela världen.

Vi vill att det ska kännas tryggt att välja kulörer från vår färgkarta. Med färgkartan från LADY Balance kan du välja och mixa precis
som du vill utan att det blir fel – det har vi sett till, forstätter Lisbeth.
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Simplicity, Balance och Beauty – en vacker harmoni    

Kulörerna är indelade i 3 olika teman: Everyday Simplicity, Everyday Balance och Everyday Beauty. Dessa teman har olika roller i hemmet och
kan kombineras beroende på önskad grad av lugn eller energi.

Everyday Simplicity (gråa toner i ett elegant samspel med gult)
I detta tema finns de viktigaste gråtonerna, från den helt ljusa och nya kulören LADY Balance 1973 Antikgrå till den populära LADY Balance
9938 Naturligt Svart. Här i mellan presenteras en helt ny och spännande gulgrön kulör 1864 Anonymous – en kulör som är helt rätt i tiden,
inspirerad av dagens modebild. Everyday Simplicity är maskulin och stram men samtidigt balanserad och varm.

Everyday Balance (gröna toner med en aning blått)
Detta är en fortsättning av den blågröna trend som har funnits inom mode och inredning ett tag. Kulörerna rör sig i nyanser av mint och de
nya kulörerna 7163 Minty Breeze och 7555 Soft Mint kommer att skapa ett bra grund för ett rum i balans.

Everyday beauty (hudtoner med en hint av rodnad)
Definitivt säsongens nya och mest feminina tema. Inspirerad av dagens makeup-trender från pudriga hudtoner till mer röda och energiska
nyanser. En mjuk och elegant kollektion som balanserar mellan harmoni och energi. Kulören LADY Balance 2024 Senses är en pudrig och
feminin nyans som lätt låter sig kombineras med olika inredningsstilar. Lady Balance 2859 Whispering Red är både mystisk och dämpad i sitt
uttryck.

Exklusiv matt yta och ett bra inomhusklimat
Det är inte bara färgkartan som är ny för hösten, LADY Balance är också en helt ny typ av målarfärg där Jotun kombinerar det bästa av två
världar. Målet är att skapa vackra rum där det är härligt att vara. Jotun har skapat en unik innovation, färgen ger både ett bra inomhusklimat
och en tidsriktig matt yta. LADY Balance luktar minimalt och har fått den internationella godkännandet ”Eurofins Indoor Air Comfort GOLD”.
Eurofins är främst i Europa av forskning på inomhusklimat.

Rekommendationer rum för rum av Jotuns globala kulörchef (alla citat av Lisbeth Larsen)

Sovrummet: - Det blågröna temat passar perfekt till sovrummet och andra rum där du behöver hämta ny energi. Många utav kulörerna i det
här temat är dämpade toner som ger en lugn och avkopplande känsla. Min absoluta favorit är kulören LADY Balance 7163 Minty Breeze – en
vacker kulör som verkligen skapar ro i själen. Den passar för de allra flesta och till det allra mesta.

Hallen: - Har du en lite större hall är det fint med en rödare nyans från temat Everyday Beauty. En större hall tål ordentligt med kulör och det
ger en exklusiv känsla. Min favorit är LADY Balance 2024 Senses, en pudrig och sober nyans av rosa. Kulören är fin till ljusare snickerier som
LADY 9918 Klassisk Vit.

Vardagsrummet: - Ska du renovera ditt hem är det bra att ha koll på vilka kulörer du har på dina möbler. Överlag har de flesta grå/beiga
kulörer hemma och då rekommenderar jag att välja nyanser från temat Everyday Simplicity. Antingen de ljusgråa kulörerna eller min favorit
LADY Balance 1973 Antikgrå. Detta är en fin kulör till både vardagsrummet och allrummet, gärna i kombination med LADY Balance 1624
Lätthet. Har du en beige soffa ska du spana in LADY Balance 10579 Complexion eller LADY Balance 10578 Misty Shadow.

Höstens färgkarta från LADY Balance 2014 består av kulörerna:

Everyday Simplicity

LADY BALANCE 1624 LÄTTHET

LADY BALANCE 1973 ANTIKGRÅ

LADY BALANCE 1462 GRÅ SKIFFER

LADY BALANCE 1434 ELEGANT

LADY BALANCE 9938 NATURLIGT SVART

LADY BALANCE 1864 ANONYMOUS

LADY BALANCE 10246 VELVET

LADY BALANCE 1108 LOTUS

Everyday Balance

LADY BALANCE 7236 CHI

LADY BALANCE 8394 VIT POESI

LADY BALANCE 7555 SOFT MINT

LADY BALANCE 7163 MINTY BREEZE

LADY BALANCE 6325 BALANS

LADY BALANCE 5180 OSLO

LADY BALANCE 5362 FUSION

LADY BALANCE 6084 SJÖSMARAGD

Everyday Beauty



LADY BALANCE 471 LYS ANTIK

LADY BALANCE 10579 COMPLEXION

LADY BALANCE 10578 MISTY SHADOW

LADY BALANCE 2500 KRYDDOR

LADY BALANCE 2859 WHISPERING RED

LADY BALANCE 2856 WARM BLUSH

LADY BALANCE 2024 SENSES

LADY BALANCE 10580 SOFT SKIN

För ytterligare information och prover vänligen kontakta:
EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: info@ekpr.com
Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com


