
Värde 45,-

LADY. När bara det bästa är gott nog.

lady
Supreme Finish

Matt och blankt i stilfulla kontraster

& Pure Color



Borta bra men hemma bäst! Jag får leta länge för att hitta ett bättre uttryck att identifiera 
mig med. Många tycker säkert som jag, för det handlar ju om att skapa en trygg och bra 
utgångspunkt för våra liv.

Omgivningen påverkar oss mer än vi tror och val av kulörer kan utgöra den stora 
skillnaden när det gäller att trivas eller inte. Kulörval är nära knutet till vår personlighet 
och spännande hem skapas med hjälp av våra egna behov och drömmar.
Jag vet att vita sovrum inte ger mig den bästa nattsömnen. Mörka toner däremot gör 
mig avslappnad och gör att jag nästan inte kommer upp ur sängen.

I den här färgkartan hittar du förslag på några olika stilar och kulörsammansättningar, 
som förhoppningsvis kan bidra till lite inspiration. Som alltid, när LADY har huvudrollen, 
tas utgångspunkten i trender och tendenser. Det viktigaste blir att tolka detta på ditt 
eget sätt – hitta vad du trivs med.

Nu är det detaljerna som talar! Det är det unika, det vackra och det hållbara som gäller.
LADY Supreme Finish har en suverän utflytning och resultatet framstår som 
både sinnligt och ojämförbart perfekt.  

Det handlar nämligen om kvalitet. Kanske är det just en nymålad detalj som ger dig 
en god natts sömn!

Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef

Måla möbler och detaljer med  
LADY Supreme Finish - en helt 
ny och modern oljefärg som ger 

en jämn, vacker och extremt 
slitstark yta. Välj mellan 

tre glansgrader: silkematt, 
halvblank och superblank.

vÄgg: LADY pure coLor 7236 chi
Dörr/List: LADY supreme finish superbLAnk 1622 reflektion
goLv: oxAn 7236 chi

vÄgg: LADY pure coLor 10249 sober

vÄgg: LADY pure coLor 10343 frodig oas
borD: LADY supreme finish hALvbLAnk 486 silke

Blankt
mot matt

Motsättningar dras till varandra och magi skapas när 
matta och blanka ytor står för stilfulla kontraster i 
hemmet. Det är nämligen de viktiga detaljerna det 
hela handlar om, och LADY Supreme Finish sätter  
en helt ny standard för det perfekta resultatet.

Har du Smartphone? 
- ladda ner QR-reader 
- scanna in koden
- se filmen

FrAmSIDA:
vÄgg: LADY pure coLor 9938 naturligt svart
pAneL: LADY Supreme FInISh hALvbLAnk 9938 naturligt svart
goLv: oxAn 9915 morgondis

DennA SIDA:
vÄgg: LADY pure coLor 9938 naturligt svart
pAneL: LADY Supreme FInISh hALvbLAnk 9938 naturligt svart



Drömmen om livskvalitet omfattar alla aspekter i livet. Vi önskar närhet och 
skapar trygga miljöer. Med hjälp av LADY Supreme Finish Silkematt 
på detaljerna uppnås en efterlängtad matt och extremt slitstark yta. 
En fristad skapas med varaktiga, vackra detaljer i ett spektra av grå och blå 
nyanser, samt ett rustikt inslag av kulören Rustik Terrakotta. 

Supreme
Country

Det goda livet handlar ofta om det enkla och det 
ärliga. Vi söker oss tillbaka till ursprunget – där 
hantverkstraditioner och rustika element får full 
uppmärksamhet. Hemmet är vår trygga bas och vi 

fyller det med hopp och tro på framtiden.

pAneL: LADY interior finish siLkemAtt 5081 fabrik
vÄgg: LADY pure coLor 10342 kalkgrå
List: LADY supreme finish hALvbLAnk 9918 klassisk vit

vegg: LADY pure coLor 10342 kalkgrå

Det sägs att flugorna inte tycker om blått.  
Kanske en bra anledning till att använda denna 

vackra kulör i till exempel köket? Panelen är 
målad med LADY Interior Finish Silkematt. 

LADY 2771 rustik terrAkottA LADY 10342 kALkgrå LADY 10341 kALk LADY 1622 refLektion

LADY 5343 inDustrieLL grå LADY 5249 LinbLå LADY 5081 fAbrik LADY 9918 kLAssisk vit

vÄgg: LADY pure coLor 2771 rustik terrakotta
vÄgg: LADY pure coLor 10342 kalkgrå
List: LADY supreme finish hALvbLAnk 9918 klassisk vit pAneL: LADY interior finish siLkemAtt 5081 fabrik

rätt kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras för LADY eller andra Jotun-produkter blandade över Jotuns multicolor kulörblandningssystem. kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållande, glans, struktur och underlag. 
mindre kulöravvikelser kan uppstå mellan produktkvaliteter. kulörproverna är att betrakta som vägledande. kulörerna på bilderna kan avvika från orginalkulörerna.



LADY 7236 chi LADY 7236 chi superbLAnk LADY 1024 tiDLös LADY 1032 grå hArmoni

Supreme
Elegance

Det handlar om det unika och det handlar om det 
vackra. Det är detaljerna som spelar huvudrollen när 

vi önskar oss ett perfekt resultat. Motsättningar 
dras till varandra när historia och nutid möts. 

Med säker hand skapas en kompromisslös elegans.  

vÄgg: LADY pure coLor 9938 naturligt svart
pAneL: LADY Supreme FInISh hALvbLAnk 9938 naturligt svart
goLv: oxAn 9915 morgondis

På samma sätt som vi upplever att kulörer kan lyfta varandra, 
kan kombinationen av olika glansgrader lyfta en interiör till 
nya höjder. Pröva samma kulör på vägg, panel och lister; 
LADY Pure Color Supermatt på väggen, och på panel och 
detaljer LADY Supreme Finish Halvblank eller Superblank. 

LADY 10249 sober LADY 1434 eLegAnt LADY 9938 nAturLigt svArt LADY 9938 nAturLigt svArt superbLAnk

Svart och vitt – motsättningar som dras 
till varandra. Interiörer med grafiska 
uttryck har en unik förmåga att verka 
vara kompletta och eleganta. Det svarta 
bordet är målat med LADY Supreme 
Finish Superblank. Väggen är målad 
med LADY Pure Color Supermatt.

vÄgg: LADY pure coLor 7236 chi
borD: LADY supreme finish superbLAnk 9938 naturligt svart
List: LADY supreme finish hALvbLAnk 7236 chi
goLv: oxAn 9915 morgondis

vÄgg: LADY pure coLor 10249 sober
stoL: LADY supreme finish superbLAnk 1434 elegant
goLv: oxAn 1024 tidlös

vÄgg: LADY pure coLor 9938 naturligt svart
pAneL: LADY Supreme FInISh hALvbLAnk 9938 naturligt svart
borD: LADY Supreme FInISh SuperbLAnk 9938 naturligt svart
LISt: LADY Supreme FInISh hALvbLAnk 9938 naturligt svart
goLv: oxAn 9911 neutral

rätt kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras för LADY eller andra Jotun-produkter blandade över Jotuns multicolor kulörblandningssystem. kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållande, 
glans, struktur och underlag. mindre kulöravvikelser kan uppstå mellan produktkvaliteter. kulörproverna är att betrakta som vägledande. kulörerna på bilderna kan avvika från orginalkulörerna.

   



Supreme
Oasis

Vi trivs att vara nära naturen. Vårt hem får en botanisk 
prägel när vi tar in naturens frodighet och skapar en 

oas av perfektion. Naturmaterialen och interiör-
elementens organiska former gör att vår vardag fylls 

med värme. Så skapas en god atmosfär. 

Naturens olika karaktär består också av spännande ytor. 
Skapa din egen grönskande oas med hjälp av kulör och glans.  
LADY Supreme Finish Superblank på möbler och detaljer 
kombinerat med LADY Pure Color på väggen är en perfekt 
bas för din egna botaniska trädgård.

vÄgg: LADY pure coLor 10343 frodig oas

vÄgg: LADY pure coLor 8264 kaki
insiDA kortvÄgg: LADY pure coLor 10343 frodig oas
List: LADY supreme finish hALvbLAnk 1233 mohair
goLv: oxAn 1233 mohair

LADY 1453 bomuLL LADY 1453 bomuLL superbLAnk LADY 486 siLke LADY 1233 mohAir

Grönt är en kulör som står 
för stabilitet och harmoni. 
Den verkar lugnande och ger 
oss ett klarare sinne och 
förståelse av livet. De gröna 
pallarna är målade med 
LADY Supreme Finish 
Superblank. Det ger en 
spännande kontrast till den 
matta ytan och den mörka 
kulören på väggen.

LADY 125 pALmetto superbLAnkLADY 8264 kAki

vÄgg: LADY pure coLor 1233 mohair
pALLAr: LADY Supreme FInISh SuperbLAnk 125 palmetto
LISt: LADY Supreme FInISh hALvbLAnk 1233 mohair
goLv: oxAn 1233 mohair vÄgg: LADY pure coLor 125 palmetto

LADY 10245 ginseng LADY 10343 froDig oAs

rätt kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras för LADY eller andra Jotun-produkter blandade över Jotuns multicolor kulörblandningssystem. kulörupplevelsen kan variera med ljusförhållande, 
glans, struktur och underlag. mindre kulöravvikelser kan uppstå mellan produktkvaliteter. kulörproverna är att betrakta som vägledande. kulörerna på bilderna kan avvika från orginalkulörerna.



LADY Supreme Finish unika teknologi 
ger en hård, tvättbar och robust yta 
som ger ett varaktigt, vackert utseende. 
Fönsterbänkar, möbler och andra 
slitageutsatta områden förblir därmed 
vackra länge.

Tips: Rätt verktyg är viktigt för att upp- 
nå ett bra resultat. För bästa resultat 
rekommenderar vi användning av en 
kvalitetspensel med syntetisk borst.

fönster: LADY supreme finish hALvbLAnk 9918 klassisk vit

vÄgg: LADY pure coLor 1024 tidlös
pAneL: LADY supreme finish superbLAnk 1024 tidlös

SUVERÄN FINISH – BÅDE PÅ DÖRRAR OCH LISTER
LADY Supreme Finish suveräna utflytning ger snickerier, 
lister, möbler, dörrar, panel och fönsterkarmar en jämn och 
vacker yta. Den suveräna utflytningen gör det lätt att få ett 
vackert resultat på detaljer som dörrar och lister.

pAneL: LADY interior finish siLkemAtt 5081 fabrik
List: LADY supreme finish hALvbLAnk 9918 klassisk vit

VACkRA SNICkERIER – HELT ENkELT!
LADY Interior Finish är en snickerifärg som passar extra bra på 
stora ytor som paneltak och panelväggar. LADY Interior Finish 
är en modern, vattenburen färg som torkar snabbt. Den korta 
torktiden gör det möjligt att måla två strykningar på en dag. 

vÄgg: LADY pure coLor 7236 chi
fönster: LADY supreme finish hALvbLAnk 7236 chi

Supreme
Finish

ENkELT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR VACkRA MÅLADE YTOR

>  Rengör ytan med Jotun Husvask. Använd mycket vatten för att få bort alla tvålrester.

>  Trä med kvist och missfärgade underlag grundas med två strykningar  Jotun Kvist- och 
     spärrgrundning. Andra underlag grundas med två strykningar Jotun Häftgrund Universal. 
     När ytan är torr, slipa med fint sandpapper. Glöm inte att borsta bort slipdammet.

>  Påför mellan- och slutstrykning med LADY Supreme Finish eller LADY Interior Finish.

> Använd rulle för en jämn yta, och måla mindre ytor åt gången. 

> Efterstryk med pensel/fördrivare när du målar med rulle. 
    (Ytan kan också målas med pensel.)

> Slipa lätt med fint sandpapper innan slutstrykningen påförs. 
    Detta ger en extra jämn och slät yta.

GRUNDARBETET HAR ALDRIG VARIT ENkLARE!
Se www.jotun.se för fler råd och tips om underlag och tillvägagångssätt.

Suverän finish – både på dörrar och lister



LADY sensitive 10
> unik kombinationsprodukt för vägg & snickerier
> Avger inga hälsoskadliga ämnen
> minimal färglukt
> noga utvalda och rena råvaror
> garanterad täckförmåga
> silkematt 10

LADY sensitive 30
> unik kombinationsprodukt för vägg & snickerier
> Avger inga hälsoskadliga ämnen
> minimal färglukt
> noga utvalda och rena råvaror
> garanterad täckförmåga
> halvblank 30

LADY sensitive Grundning
> grundning för snickerier
> torkar snabbt och lätt att slipa
> Avger inga hälsoskadliga ämnen
> minimal färglukt
> noga utvalda och rena råvaror

LADY sensitive Tak
> ger ett jämnt och fint tak
> Avger inga hälsoskadliga ämnen
> minimal färglukt
> noga utvalda och rena råvaror
> garanterad täckförmåga
> supermatt 02

DEVELOPED IN COLLABORATION  WITH

LADY har produkter till vägg, 
tak, snickerier och våtrum
För mer inspiration och tips, gå in på www.jotun.se
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UnDerLAG Trä
snickerier, lister, dörrar, fönsterkarmar, 
panel, mdf och möbler

Snickerier

LADY Supreme Finish
>  suverän utflytning
>  extremt slitstark
>  Jämn och vacker yta
>  silkematt 15, halvblank 40 

och superblank 80

LADY interior Finish
>  vattenburen lackfärg
>  två stryk på en dag
>  Luktsvag
>  gulnar inte över tid
>  silkematt 10 och halvblank 40

LADY classic
> traditionell lackfärg
> bra utflytning
> inga penselränder
> silkematt 15 och halvblank 40

LASYr (transparent behandling)

LADY interiörlasyr
>  vattenburen oljelasyr
>  Används inomhus på 

obehandlat, ljust trä som 
vägg, golv, tak och möbler

>  matt

UnDerLAG våTrUm
betong, puts och byggplattor för våtrum

LADY våtrum
>  fuktbeständig
>  ingår i Jotuns godkända 

våtrumssystem
>  garanterad täckförmåga 

på två strykningar
>  silkematt 20

Kulörerna i denna färgKarta är 
speciellt utvecKlade för Jotuns produKter. 
Jotun garanterar rätt Kulöråtergivning 

enbart vid användning av 
Jotuns produKter. 

HäLSA

Återförsäljare

Jotun Sverige AB
Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda
Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

vÄgg: LADY pure coLor 9938 naturligt svart
pAneL: LADY Supreme FInISh hALvbLAnk 9938 naturligt svart

UnDerLAG SLäTA YTor
byggskivor, mur och väggbeklädnad 
såsom spånskiva, gips, väv, tapet, 
betong och puts.

väGG

LADY Pure color
>  vår vackraste väggfärg 

någonsin
>  unik kulörupplevelse 
>  slitstark
>  garanterad täckförmåga 

på två strykningar
>  supermatt 01

LADY easy clean
>  suverän tvättbarhet
>  fläckavvisande yta
>  slitstark
>  garanterad täckförmåga på 

två strykningar
>  silkematt 10

LADY vägg 10
>  perfekt resultat
>  garanterad täckförmåga på 

två strykningar
>  silkematt 10

LADY vägg 05
>  elegant resultat
>  Lika matt i alla vinklar
>  garanterad täckförmåga på 

två strykningar
>  matt 05

LADY kulörprov
>  kan blandas i alla kulörer

TAk
spånskiva, gips, takplattor och mur

LADY Tak
>  suverän täckförmåga
>  ger ett jämnt och fint 

resultat
>  Lätt att applicera
>  garanterad täckförmåga på 

två strykningar
>  supermatt 02


