
LADY lanserar Wonderwall: Jotuns mest robusta väggfärg
någonsin – ännu mattare och vackrare

LADY Wonderwall 8546 Local Green & 1024 Tidlös

Trendrapporter visar att vi konsumenter blir mer och mer medvetna. Hållbara lösningar framhålls också när det gäller färg samtidigt som
det ställs höga krav på kvalitet och estetik.

Därför lanserar nu Jotun en helt ny LADY Wonderwall. Den är mattare och har en vackrare finish men är lika robust. Färgen har unika
egenskaper som ger en slitstark och smutsavvisande yta och gör att den tål vardagens bruk. Vad vardagen än innehåller så håller sig
väggarna matta och vackra.

Jotun delar med sig av sin kunskap om färger och kulörer i många kanaler. Med en ny färgkarta från LADY, en innehållsrik LADY
Inspirationsblogg och Jotun.se, är det lätt att låta sig inspireras till förändring och skapa ett vackert och personligt hem. Tack vare Jotun
Kulörtrygghet vet du dessutom att din väggfärg blir precis lik kulörprovet som du ser i den nya färgkartan.

Prisexempel: 0,68l 319.00 kr, 9l 2350 kr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LADY är Skandinaviens ledande aktör inom interiörfärg och har kontinuerligt fokus på utveckling och hög kvalitet – både när det gäller
kulörer och färgprodukter. För mer information, kontakta:

För mer information och kontakt:



Nina Klæboe Mørkve Skandinavisk Kulörchef JOTUN 

nina.klaeboe.morkve@jotun.no / telefon: + 47 99 02 22 91

Bilder/Produkter/Info

Madeleine Ek Brentmar, EKPR & Kommunikation

madeleine@ekpr.com / telefon: +46733667220

Du kan ladda ner bilder från färgkollektionen här www.ekprbildbank.com
Vi påminner om att genom att ladda ner bilder, godkänner du samtidigt att all användning av Jotuns bildmaterial endast sker i syfte att omtala
Jotuns/LADYs kulörer och produkter.
Foton hänvisas till Jotun / LADY
Fotografierna är Jotuns egendom och kan endast användas för att hänvisa till LADY/Jotuns kulörer och produkter, och inte för att illustrera något
annat.
Fotograf: Margaret de Lange. Styling: Kråkvik & D'Orazio

Tips:

Det är till stor hjälp för läsarna om man anger färgkoder och kulörnamn på bilderna som publiceras. Vi får många frågor om detta. Färgkod + namn (tex,
LADY 8546 Local Green) bör användas då det finns en rad olika kulörer med samma namn från olika leverantörer, och dessa skiljer sig åt väsentligt till
utseendet.

Madeleine Ek BrentmarVD08-667 22 06madeleine@ekpr.com


