LADY VISAR FÄRGTRENDERNA FÖR 2021: REDISCOVER –
kulörer med betydelse
I augusti 2020 lanserade 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.

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.
- 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.

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.

Nya LADY-kulörer:
20167 Welcoming Red – Rustik och gyllene rödton, inkluderande och varm
12120 Desert Pink – Dämpat gyllenrosa med inslag av persika
12127 Earthy Brown – Mörk, gyllene brunton, jordnära och genuin
12124 Natural Clay – Bränd orangeton, rustik och ärlig
12118 Hummus – Gyllene ljus gulton, frisk och smakfull

Kulörer som återupptäcks:
10428 Masala – Stark och klar ockragul som påminner om varma sanddyner

1392 Gul Antik – Tidlös och elegant, varm gul med en antydan av traditioner

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.

Nya LADY-kulörer:
10385 Belgian Brown – Dämpad och sofistikerad brunton, full av karaktär
12125 Impression – Själfull gyllenbrun, tidsriktig och chic
1303 Observe – En gulbeige ton, klar och lugn

Kulörer som återupptäcks:
1288 Granskugga – Smakfull beige nyans med en antydan av grönt
1276 Soft – Dämpad och beskyddande gyllenbeige ton
0486 Silke – Gyllenvit ton, dämpad och fjäderlätt
1563 Mörk Strandsand – Delikat balans av grått och dämpad beige

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.

Nya LADY-kulörer:
5504 Coastal Blue – Dämpad blåton med referenser till havet
5503 Natural Blue – Mjuk och lugnande blåton som ger en fin atmosfär
4894 Ocean Air – Uppfriskande lågmäld ljusblå nyans, mjuk som en molnfri himmel

Kulörer som återupptäcks:
10963 Golden Bronze – En jordnära gyllenbrun ton med varm glöd
8469 Green Leaf – Naturligt dämpad grönton, gyllene och organisk
1973 Antikgrå – Varm och gyllene gråton, den perfekta följeslagaren
1024 Tidlös – Delikat och tidlös gråvit ton med en gyllene prägel

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.

Nya LADY-kulörer:
6379 City Scape – Dämpad och modern blågrön mintton
6387 Iconic – Dämpad mintton med historiska referenser
12126 Silhouette – Elegant och dämpad gråton med en gyllene prägel
12123 Contemporary White – Smart och modern gyllene vitton
20162 Mellow – Konstnärlig balans mellan rött och brända bruna toner
12119 Vintage Brown – Stämningsfull, dämpad brunton med vackert djup

Kulörer som återupptäcks:
8181 Lövsal – Gyllene ljusgrön, smakfull och frisk
10246 Velvet – Dämpad och livfull gulton, nyligen återupptäck
_______________________________
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