
LADY LANSERAR FÄRGTRENDERNA FÖR 2021: REDISCOVER
– kulörer med betydelse
Den 20 augusti lanserar LADY den nya färgkartan REDISCOVER. Färgkartan presenterar helt nya kulörer i kombination med
utvalda nyanser från Jotuns anrika kulörhistoria. Kulörerna presenteras i fyra paletter som låter oss upptäcka och återupptäcka
det vi har.

 

-  Vi är i en tid där många reflekterar över livets förändringar. Vad som är värde- och betydelsefullt. REDISCOVER reflekterar
dagens tid och vikten av att ta till vara på det vi har. Att få känna trygghet, ro och glädje. Med kulörers hjälp kan vi skapa en
atmosfär i hemmet som ger oss just det vi behöver, berättar Lisbeth Larsen, Global Kulörchef, Jotun.

LADY lanserar färgkartan REDISCOVER med 29 vackra dämpade kulörer som låter oss upptäcka och återupptäcka gamla och nya
skatter. Jotun har utvecklat kulörer i närmare 60 år och har ett innehållsrikt arkiv. Tidigare har den årliga färgkartan presenterat helt nya
kulörer, men i år presenterar den 18 nya kulörer i kombination med speciellt utvalda nyanser som har varit med oss länge. REDISCOVER
presenteras genom fyra paletter som alla inspirerar till vackra kulörkombinationer och till förnyelse med mening.

 - LADY har många vackra kulörer i arkivet – så många att det nästan är omöjligt att designa fler. Därför är några av kulörerna i
färgkartan äldre, medan andra har vidareutvecklats och fått ett nytt liv. När dessa kombineras skapas kulörpaletter som sätter oss i
önskad sinnesstämning, och som ger trygghet, ro och glädje, berättar Lisbeth Larsen.   

JORDNÄRA GEMENSKAP – varma och rustika nyanser

Denna kulörpalett hämtar sin inspiration från olika kulturer runt om i världen. Detta är jordnära toner som bjuder in till en lugn och
inspirerande interiör som ger en upplyftande och ombonadande atmosfär.

KLARHET OCH RO – mjuka neutraler och diskreta nyanser

I en värld präglad av förändringar uppstår behovet av trygghet och ro, och det är precis vad kulörerna i denna palett bidrar till.

NATURLIG STÄMNING – luftiga blåtoner och dämpade kulörer

Kulörerna i denna palett är inspirerade av naturens kontraster, och ger energi och glädje till alla sinnen. Med dessa kulörer fås förfinad
stämning av oslipad natur.

KREATIVT SPELRUM – dämpade nyanser av drömlika pasteller

Kulörerna vi väljer berättar mycket om vilka vi är och hur vi uppfattar världen omkring oss. Dessa kulörer skapar inspirerande hem med
uppiggande rum där fantasin kan leva fritt och nya idéer kan födas. 

Digital lansering av Jotun LADY färgkarta 2021: 20 augusti kl 12.00 via länk: https://rediscoverby.jotun.se/
________________________________
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madeleine@ekpr.com / tel. +46 733 667 220

Högupplösta bilder finns på http://www.ekprbildbank.com/ och https://jotun.billes.se 

Anmärkning: 

Genom att ladda ner bilderna godkänner du att Jotuns bildmaterial endast används vid omtalande av Jotun/LADY kulörer och produkter, inte som
illustrationsbilder av andra saker.

Foton ska benämnas som Jotun / LADY. Fotograf: Line Klein. Styling: Kråkvik & D'Orazio

Det är till stor hjälp för läsarna om ni skriver ut kulörkoder och kulörnamn på bilderna ni publicerar. Både kulörkod och namn (t.ex. LADY 6379 CITYSCAPE)
bör skrivas ut, då det finns en rad kulörer med samma namn, men med annat utseende från olika färgleverantörer. 

Om Jotun

Jotun är marknadsledande inom dekorativ färg i Skandinavien och en av världens ledande producenter av färg och pulverlackering med 64 företag och 40
produktionsanläggningar på alla kontinenter. Jotun hade år 2019 en total omsättning på NOK 19,7 miljarder, och har mer än 10,000 medarbetare.
Koncernen är organiserad i fyra olika segment och sju geografiska regioner, samt har sitt huvudkontor i Sandefjord, Norge.


