
ÅRETS NYA EXTERIÖRFÄRGKARTA FRÅN JOTUN DEMIDEKK

VACKRA HÅLLBARA KULÖRER 

- för färgsättning av hela huset

I färgkartan för 2021 har Jotun DEMIDEKK samlat trygga och vackra husfärger från deras
kulörexperter i unika och utvalda paletter. Hela 72 tidlösa kulörer är fördelade på sju
inspirerande teman. En väl avstämd och komplett kulörpalett tillsammans med högkvalitativa
produkter ger ett vackert hus som håller länge.

- Vi jobbar med kulörer varje dag! Nya kulörer designas och utvecklas ständigt, samtidigt tycker
vi att det är viktigt att ta vara på populära och tidlösa utomhuskulörer. I den nya färgkartan
finns alla kulörer för att skapa en personlig och enhetlig kulörpalett utomhus, det lönar sig,
säger Nina Klæboe Mørkve, Skandinavisk Kulörchef Jotun. 

Vi lägger alltmer fokus på att skapa en enhetlig kulörpalett utomhus. Husets fasad ska
harmonisera med kulörer utomhus. Därför presenteras samtliga utomhuskulörer från Jotun
med rekom- menderade kombinationskulörer för hela huset, från grundmuren och terrassen till
fönster, dörrar och detaljer i färgkartan. Oavsett om du tänkt dig en neutral palett eller önskar
ett hus med en färgglad framtoning, så kommer färgkartan från Jotun DEMIDEKK hjälpa dig att
hitta vackra kombinationer som håller länge.

ÅRETS TIO NYA KULÖRER

Kulörpaletten med vackra och hållbara kulörer är en palett som Jotun ständigt fyller på. I den
nya färgkartan presenteras 10 nya kulörer.



- Släppet av vår nya kulörpalett är kanske en av de mest spännande sakerna för dem som
väntar på en ny färgkarta från oss. De nya kulörerna är allt från neutraler till mer kulörta
toner, säger Nina.

Kulörchefen Nina Klæboe Mørkve avslöjar även att de nya kulörta nyanserna skapade stort
intresse på fotograferingen.

- Det är något speciellt med att få lite färg på väggarna, fortsätter Nina entusiastiskt.

Bland årets kulörer hittar du två nya gula favoriter. 10168 MUTED YELLOW har en behaglig
och modern ockerton som Jotun förutspår kommer att bli en ny favorit för många. Den är
mindre färgstark än de mer traditionella ockratonerna, är delikat och har ett nedtonat uttryck.

12136 GENTLE YELLOW har en beige, gul ton med ett mjukt och dämpat uttryck. Den är
diskret och elegant - en utsökt blandning av klassisk och samtida genom att den har rätt
gyllene uttryck som är väldigt aktuell.

Två nya nyanser av grönt har tagits fram med inspiration från förr. 7653 STOCKHOLMSGRÖN
är inspirerad av de gamla vackra villorna på Djurgården i Stockholm. De målades ofta i de
mest utsökta dämpade gröna kulörerna, ofta med vita detaljer och ytterligare en nyans av
grönt. 7653 STOCKHOLMSGRÖN är därför en fantastisk nyhet tillsammans med den ljusare
och dämpade kulören 8426 DEWY GREEN. Båda upplevs nya och något gråtonade, en grön
vindpust i årets färgkarta.

Svarta kulörer är extremt populära i hela Skandinavien och därför har Jotun valt att ta med
deras svartaste kulör hittills, 0099 SVART, som en av de tio kulörnyheterna i färgkartan. Den
bidrar på bästa sätt att sätta andra djupa gråtoner i ett nytt spännande ljus.

En helt ny blå ton har också hittat in i färgkartan, 5445 DELICATE BLUE har en dämpad blå
ton med en perfekt balans mellan blått och grått. Jotun målade en ytterdörr med kulören och
resultatet blev underbart. Dessutom har färgföretaget lagt till flera bra neutraler som gråvita
1274 FROSTIG, en ton som påminner om den populära 1024 TIDLÖS.

Jotun har även nya gråtoner, 1069 VILLAGRÅ och 8558 BALMY GREY samt 1141 NATURAL
BEIGE - en perfekt detaljkulör till många av vårens vackra kulörta toner.

RÄTT FÄRG GER VACKRA DETALJER

Jotuns nya fönster- och detaljfärg DEMIDEKK Infinity Details gör det enkelt att förnya
ytterdörren eller förvandla en gammal bänk till en ny favoritmöbel. Specialfärgen har snabb
torktid, så du kan stänga dörren redan efter två timmar*. Den har överlägsen kulör- och
glanshållbarhet** och en självrengörande effekt som gör att husets detaljer håller sig vackra år
efter år.

 

För mer information vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation | Telefon: 08-6672206 |
Email: madeleine@ekpr.com 

Kristina Tunegård, Band Manager Exterior, kristina.tunegard@jotun.se

 

• Vi påminner om att genom att ladda ner bilder, godkänner ni samtidigt att all
användning av Jotuns bildmaterial endast sker i syfte att omtala DEMIDEKK/Jotuns
kulörer och produkter.

• Bilderna är Jotuns egendom och får bara användas i sammanhang där
DEMIDEKK/Jotuns kulörer och produkter omnämns, inte som illustrationsbilder av
andra saker.

mailto:madeleine@ekpr.com
mailto:kristina.tunegard@jotun.se


• Bilder ska krediteras Jotun/DEMIDEKK @jotunsverige #jotunsverige #DEMIDEKK.

• 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.

 

Jotun grundades 1926 i Sandefjord, Norge och är marknadsledande inom dekorativ färg i
Skandinavien, samt en av världens ledande producenter av färg och pulverlacker 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.

* 2 timmar vid 23 grader och 50% luftfuktighet (RH)

** DEMIDEKK Infinity Details håller längst av alla Jotuns utomhusfärger


