
Jotuns nya färgkarta gör det enkelt att lyckas med färgsättningen

Att välja rätt färg till huset är viktigt för trivseln i ett hem. För att göra det enklare att lyckas med husets färgsättning har Jotun samlat 72 av
sina mest populära och tidlösa färger i en helt ny färgkarta: DEMIDEKK - Vackra och Hållbara Utomhuskulörer.

– När vi ska måla utomhus vill vi skapa en harmonisk helhet där fasadfärgen passar väl tillsammans med kulörerna på husets olika detaljer
som fönster och dörrar, samt grundmur och terrass. Att välja färg till ett helt hus är därför ett stort beslut för de flesta, berättar Nina Klæboe
Mørkve, skandinavisk kulörchef på Jotun.

Skandinaver är traditionella i sina färgval utomhus, utomhuskulörer handlar mindre om trender och mer om estetik och hållbarhet. Jotuns
utomhusfärger är speciellt utvecklade och noga utvalda av Jotuns kulörexperter för att passa väl med skandinavisk arkitektur, natur och
kulturlandskap.

– Vi vet att de flesta har en känsla av vilken huvudfärg de vill ha på sitt hus. Låt oss säga att du tänker måla ditt hus grått. I Jotuns nya
färgkarta kan du titta på flera olika nyanser av grått, från de kalla och neutrala till de varma tonerna, där varje huvudfärg har sina tillhörande
färgförslag för detaljer, grundmur och terrass.

De stora variationerna i det skandinaviska vädret ställer stora krav på både färg och produkt, Jotun lägger därför stora resurser på testning
och utveckling. Jotuns kulörer och produkter är både estetiska och hållbara, ett hus målat med Jotuns färger förblir vackert länge. Detta är
bakgrunden till namnet på den nya färgkartan: DEMIDEKK - Vackra och Hållbara Utomhuskulörer.

Utefarger.jotun.se

En digital version av färgkartan finns på utefarger.jotun.se. Här finns flera hus i Jotuns mest populära utomhusfärger, utförliga
kulörbeskrivningar, illustrativa bilder och informativa filmer, samt konkreta förslag på färgkombinationer.



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 kulörer och produkter omnämns.
Bilder ska krediteras Jotun
Bilderna är Jotuns egendom och får bara användas i sammanhang där Jotuns kulörer och produkter omnämns, inte som
illustrationsbilder av andra saker. 

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. JOTUN 0734 BRUNSVART) bör skrivas ut, då det finns en rad kulörer med samma namn men med annat utseende från
olika färgleverantörer.


