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God smak förtjänar det bästa

Värde 45.– 

NATURLIGT VACKRA KULÖRER FÖR INTERIÖRLASYR

Pure Nature



ETT NATURLIGT VAL
Oavsett om du befinner dig hemma eller i stugan, i stan eller i en mer  
lantlig miljö, kommer naturens egna material att skänka interiören en helt  
egen ärlighet. Genom att använda naturens egna material och en transparent  
ytbehandling, tar vi till vara på det äkta och genuina. Vi vet ju alla att skönhet 
kommer inifrån!  

LADY Pure Nature interiörlasyr färgar in och bevarar det naturliga, vackra träet. 
Resultatet är en matt finish som skapar en lugn atmosfär. LADY Pure Nature White 
är en vit interiörlasyr som ger ljusa och vackra träytor - den är även perfekt till tak. 
Den här färgkartan är inspirerad av naturen, och kulörerna sträcker sig från ljusa 
och skira nyanser, via bruntoner, till dova och mörka lasyrtoner. Kulörpalettens 
bredd gör det enkelt att färgsätta ditt hem. Om du har ett tidigare behandlat  
transparent underlag rekommenderas JOTUN Panellack. Vi har vigt ett eget  
uppslag åt alla de snygga kulörerna du kan välja mellan i JOTUN Panellack. 

Lisbeth Larsen, Global kulörchef Jotun

VEGG: LADY PURE NATURE 9099 PATINAGRÅ – TO STRØK
TAK: LADY PURE NATURE WHITE – TO STRØK

LADY PURE NATURE  
9041 DRIVVED – EN STRYKNING 

LADY PURE NATURE  
90017 BARISTA – EN OCH TVÅ STRYKNINGAR 

FRAMSIDA:
LADY PURE NATURE 9049 VALNÖT – TVÅ STRYKNINGAR
DENNA SIDA:
LADY PURE NATURE WHITE – EN STRYKNING  

lady pure nature
Naturligt vacker interiörlasyr

VÄGG: LADY PURE NATURE 9099 PATINAGRÅ – TVÅ STRYKNINGAR
TAK: LADY PURE NATURE WHITE – TVÅ STRYKNINGAR



LADY PURE NATURE 
9099 PATINAGRÅ – TVÅ STRYKNINGAR

Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulörerna. Kulörproverna ska betraktas som vägledande. Var uppmärksam på att träets ton och absorptionsförmåga,  
din appliceringsteknik, samt antal strykningar påverkar kulören. Vi rekommenderar att du provstryker på ett motsvarande underlag innan du sätter igång.

LADY Pure Nature White ger en vit, naturligt vacker finish, som framhäver träet och  
motverkar att det gulnar. Den vackra vittonen är specialutvecklad av våra kulörexperter  
och ger rummet en ren och vacker prägel.   

LADY Pure Nature 9036 Vitkalkat | en strykning LADY Pure Nature 9036 Vitkalkat | två strykningar

LADY Pure Nature 9098 Väderslitet Trä | en strykning LADY Pure Nature 9098 Väderslitet Trä | två strykningarVÄGG: LADY PURE NATURE 9099 PATINAGRÅ  – TVÅ STRYKNINGAR
TAK: LADY PURE NATURE WHITE  – EN STRYKNING

LADY PURE NATURE WHITE – TVÅ STRYKNINGAR

sakta ner
tiden

VISSTE DU ATT... LADY Pure Nature White är en vattenburen, vit oljelasyr för inomhusbruk  
- både på väggar och i tak. Den krämiga konsistensen gör att interiörlasyren sitter kvar fint  
i penseln och är lätt att stryka ut. Detta gör det lätt att få ett vackert och jämnt resultat. 

LADY Pure Nature 9099 Patinagrå | en strykning LADY Pure Nature 9099 Patinagrå | två strykningar

LADY Pure Nature 9097 Shabby | en strykning LADY Pure Nature 9097 Shabby | två strykningar

LADY Pure Nature White  | en strykning LADY Pure Nature White  | två strykningar

Omgivna av naturliga färger finner vi ro och frid i själen.  
Kulörerna i det här temat har en försiktig ingång till träet.  
Tonerna är skira och mjuka, men har samtidigt en behaglig  
dos av ljus och värme. 



Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulörerna. Kulörproverna ska betraktas som vägledande. Var uppmärksam på att träets ton och absorptionsförmåga,  
din appliceringsteknik, samt antal strykningar påverkar kulören. Vi rekommenderar att du provstryker på ett motsvarande underlag innan du sätter igång.

LADY PURE NATURE 9036 HVITKALKET ETT STRØK +
LADY PURE NATURE 9043 SJØSAND ETT STRØK

varm 
TILLVARO

LADY Pure Nature 90016 Cognac | en strykning LADY Pure Nature 90016 Cognac | två strykningar

LADY Pure Nature 9040 Ek | en strykning LADY Pure Nature 9040 Ek | två strykningar

LADY Pure Nature 90017 Barista | en strykning LADY Pure Nature 90017 Barista | två strykningar

LADY Pure Nature 90015 Höstbrun | en strykning LADY Pure Nature 90015 Höstbrun | två strykningar

VISSTE DU ATT... genom att måla angränsande väggar med LADY Minerals kalkfärg  
kan du få spännande kontraster. Tillsammans med vår vackra interiörlasyr kommer  
detta att skapa en perfekt matchning och ge ett grovhugget/ruffigt intryck.

Kombinationen av grovhuggna ytor och naturmaterial ger en rustik 
stil. Fint hantverk och naturliga element har gett oss inspiration till 
det här kulörtemat. De gyllene bruntonerna understryker värmen  
i rummet och ger en varm och behaglig atmosfär. 

LADY Pure Nature ger en naturlig, matt yta som framhäver den vackra strukturen i träet.  
När inspirationen hämtas från naturens egna kulörer och material, upplevs interiören  
ge en unik och naturlig harmoni. 

För ett jämnare och mindre täckande resultat, torka av överflödig lasyr med en luddfri trasa. 

PANELVÄGG OCH SÄNGGAVEL: LADY PURE NATURE 90015 HÖSTBRUN – TVÅ STRYKNINGAR
SLÄT VÄGG: LADY MINERALS 10679 WASHED LINEN

LADY PURE NATURE 90016 COGNAC  – TVÅ STRYKNINGAR LADY PURE NATURE 9040 EIK  – EN STRYKNING



Omgiven av stadens puls är det skönt att luta sig tillbaka.  
Naturliga material hämtar in naturen och skapar harmoniska oaser  
i en stressig vardag. Mörka toner tar fram det vackra i träet, och till- 
sammans med det transparenta uttrycket skapas en elegant prägel.  

naturlig
harmoni

Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulörerna. Kulörproverna ska betraktas som vägledande. Var uppmärksam på att träets ton och absorptionsförmåga,  
din appliceringsteknik, samt antal strykningar påverkar kulören. Vi rekommenderar att du provstryker på ett motsvarande underlag innan du sätter igång.

LADY Pure Nature 9043 Sjösand | en strykning LADY Pure Nature 9043 Sjösand | två strykningar

LADY Pure Nature 9041 Drivved | en strykning LADY Pure Nature 9041 Drivved | två strykningar

LADY Pure Nature 9049 Valnöt | en strykning LADY Pure Nature 9049 Valnöt | två strykningar

LADY Pure Nature 9044 Kolsvart | en strykning LADY Pure Nature 9044 Kolsvart | två strykningar

LADY Pure Nature 9048 Mocka | en strykning LADY Pure Nature 9048 Mocka | två strykningar

PANELVÄGG: LADY PURE NATURE 9044 KOLSVART – TVÅ STRYKNINGAR
SLÄT VÄGG: LADY MINERALS 10961 RAW CANVAS 

LADY PURE NATURE 9043 SJÖSAND – TVÅ STRYKNINGAR LADY PURE NATURE 9048 MOCKA  – TVÅ STRYKNINGAR

LADY Pure Nature Interiörlasyr kommer i unika kulörer som får fram din personliga stil.  
Interiörlasyren innehåller UV-filter som motverkar gulning, så att kulören bevaras över tid.  
I kombination med målade, släta ytor skapar LADY Pure Nature spännande kontraster.

VISSTE DU ATT... LADY Pure Nature Interiörlasyr är enkel att påföra och ger ett suveränt 
resultat? De naturliga lasyrkulörerna förstärker och bevarar det vackra träverket, samt  
ger en jämn och vacker finish. 



snabb 
uppfräschning
 

JOTUN Panellack ger ett transparent utseende som framhäver 
och bevarar trästrukturen, och den ger kulör och karaktär  
till underlaget. JOTUN Panellack finns i 11 harmoniska kulörer, 
indelade i två grupper för att göra kulörvalet enklare:  
djupa och dämpade toner. 

JOTUN Panellack 90020 Dämpad ljusbrun | en strykning

JOTUN Panellack 90022 Dämpad grå | en strykning

JOTUN Panellack 90021 Dämpad brun | en strykning

JOTUN Panellack 90027 Dämpad vit | en strykning

JOTUN Panellack 90018 Dämpad gråbrun | en strykning

JOTUN Panellack 90019 Dämpad ljusgrå | en strykning

JOTUN Panellack 90020 Dämpad ljusbrun | två strykningar

JOTUN Panellack 90022 Dämpad grå | två strykningar

JOTUN Panellack 90021 Dämpad brun | två strykningar

JOTUN Panellack 90027 Dämpad vit | två strykningar

JOTUN Panellack 90018 Dämpad gråbrun | två strykningar

JOTUN Panellack 90019 Dämpad ljusgrå | två strykningar

JOTUN Panellack 90024 Djup brun | en strykning

JOTUN Panellack 20028 Djup vit | en strykning

JOTUN Panellack 90025 Djup nötbrun | en strykning

JOTUN Panellack 90023 Djup svart | en strykning

JOTUN Panellack 90026 Djup gyllenbrun | en strykning

JOTUN Panellack 90024 Djup brun | två strykningar

JOTUN Panellack 20028 Djup vit | två strykningar

JOTUN Panellack 90025 Djup nötbrun | två strykningar

JOTUN Panellack 90023 Djup svart | två strykningar

JOTUN Panellack 90026 Djup gyllenbrun | två strykningar Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulörerna. Kulörproverna ska betraktas som vägledande. Var uppmärksam på att träets ton och absorptionsförmåga,  
din appliceringsteknik, samt antal strykningar påverkar kulören. Vi rekommenderar att du provstryker på ett motsvarande underlag innan du sätter igång.

FRÄSCHAR UPP GULNAT OCH TIDIGARE BEHANDLAT TRÄ
JOTUN Panellack ger nytt liv åt gulnad panel och fräschar upp och bevarar träet. Den är enkelt att applicera  
med minimalt dropp och spill, och den torkar snabbt. Innehåller ljusfilter som effektivt reducerar gulning  
och skyddar underlaget mot fett, vatten och annat som kan ge fula fläckar. Det är lätt att få ett snyggt resultat. 
JOTUN Panellack appliceras i en till två strykningar. Den kan också användas på nytt trä. 

SÅ HÄR GÖR DU... 
Gammal gulnad panel: Tvätta med JOTUN Special Rengöring gulnat trä. 
När träet är torrt lägger du på JOTUN Panellack i en till två strykningar.

Tidigare behandlad panel: Tvätta med JOTUN Special Målartvätt.  
När träet är torrt lägger du på JOTUN Panellack i en till två strykningar.  

FÖRE: GULNAT PANEL EFTER: TVÅ STRYKNINGAR MED 90024 DJUP BRUN
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LASERA GULNAD 
OCH TIDIGARE  
BEHANDLAD PANEL
Gulnad och tidigare behandlad 
panel, snickerier, dörrar,  
fönsterkarmar och möbler.

MÅLA TRÄ  
OCH PANEL
Underlag som panel, snickerier, 
dörrar, fönsterkarmar, mdf  
och möbler. 

JOTUN Panellack
Fräschar upp gulnat 
och tidigare  
behandlat trä. 
• Framhäver och  

bevarar trästrukturen
• Lätt att få ett snyggt 

resultat
• Torkar snabbt

JOTUN Kvist-  
och Spärrgrundning
Bästa spärreffekten
• Kvistlack och  

grundning i ett
• Isolerar kvistar och  

missfärgade underlag
• Spärrar nikotin, sot  

och kvistar

LASERA OBEHANDLAT 
TRÄ OCH PANEL
Transparent behandling för  
obehandlad panel, snickerier,  
dörrar, fönsterkarmar och möbler. 

LADY Pure Nature
Interiörlasyr
Naturlig vacker  
interiörlasyr
• Framhäver träet
• Motverkar gulning
• Enkelt att få ett vackert 

och jämt resultat

LADY Pure Nature
White
Naturlig vacker,  
vit interiörlasyr
• Enkel att påföra,  

droppar inte  
– perfekt till tak

• Ger ljust och vackert trä
• Bevarar utseendet  

över tid
• Till obehandlat trä

 

JOTUN Special Rengöring 
gulnat trä
Rengör och ljusar upp gulnat, 
obehandlat trä – innan lasering 
• Kraftig rengöring 
• Ljusar upp gulnat trä
• Bidrar till bättre  

absorption i träet
• Ger ett finare slutresultat     

JOTUN Special Målartvätt
Rengör nytt och behandlat 
trä – innan lasering
• Effektiv rengöring
• Förbereder underlaget  

för målning och lasering
• Behöver inte sköljas av    

LADY HAR PRODUKTER ANPASSADE  
FÖR DE FLESTA UNDERLAG
Mer information om LADYs produkter hittar du på jotun.se/lady 
För mer inspiration och tips, besök ladyinspirationsblogg.se

FÖRARBETE
Produkter som säkrar ett bra 
förarbete och tryggar ett fint 
slutresultat. 

LADY Supreme Finish
Vår bästa färg
–till trä och panel
• Suvrän finish  

– både på dörrar och lister
• Extremt slitstark
• Jämn och vacker yta
• Matt, Silkematt, 
 Halvblank, Superblank

LADY Interior Finish
Vacker panel – helt enkelt
• Gulnar inte
• Luktar minimalt
• Två stykningar på en dag
• Silkematt, Halvblank

LADY Minerals
Vackra kalkade väggar
• Levande kalkmatt yta
• Unikt uttryck
• Enkelt att lyckas
• Täckgaranti

KALKFÄRG
Släta underlag som byggskivor, 
mur och väggbeklädnad som spån, 
gips, väv, tapet, betong och puts. 
Alla LADY väggfärger har  
täckgaranti. 

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


