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God smag fortjener det bedste

Værdi 45,– 

SMUKKE TR ANSPARENTE FARVER

Pure Nature



FORSIDE:
LADY PURE NATURE 9049 VALNØTT – TO STRØG
DENNE SIDE:
LADY PURE NATURE WHITE – ET STRØG  

nyhed! 
lady pure nature white
– smuk, hvid, transparent maling



ET NATURLIGT VALG
Uanset om du er derhjemme eller i dit sommerhus, i byen eller i mere landlige 
omgivelser, så vil naturens egne materialer tilføre interiøret en særlig ærlighed. 
Når vi bruger naturmaterialer og vælger transparente malinger, tager vi vare på 
det ægte og ærlige. Vi ved jo, at skønhed kommer indefra!  

LADY Pure Nature Interiør Transparent giver træet farve samtidig med, at den 
smukke træstruktur bevares. Resultatet er en mat og transparent finish, der 
skaber en rolig atmosfære. LADY Pure Nature White er en helt ny, hvid transparent 
maling, der gør træet lyst og smukt. Malingen er også velegnet til trælofter. Dette 
farvekort er inspireret af naturen, og farverne strækker sig fra lyse, sarte nuancer 
over de brune toner til de elegante, mørke farver. De mange nuancer gør det nemt 
for dig at farvesætte dit hjem. Hvis du har træ, der tidligere er behandlet med 
transparent maling, anbefaler vi, at du bruger JOTUN Panellak. Se de flotte farver, 
du kan vælge imellem i JOTUN Panellak, bagerst i brochuren. 

Lisbeth Larsen, Global farvechef Jotun

VÆG: LADY PURE NATURE 9099 PATINAGRÅ – TO STRØG
LOFT: LADY PURE NATURE WHITE – TO STRØG

LADY PURE NATURE  
9041 DRIVVED – ET STRØG 

LADY PURE NATURE  
90017 BARISTA – ET OG TO STRØG 



LADY PURE NATURE 
9099 PATINAGRÅ – TO STRØG

VÆG: LADY PURE NATURE 9099 PATINAGRÅ  – TO STRØG
LOFT: LADY PURE NATURE WHITE  – ET STRØG

LADY PURE NATURE WHITE – TO STRØG

stille tid
Vi finder ro og fred, når vi er omgivet af naturlige farver. I dette 
tema har vi forsigtigt tilnærmet os træets sarte, delikate farver, 
og tilført en behagelig dosis af lys og varme. 



    Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Vær opmærksom på, at træets egen farve, sugeevne, påføringsteknik og antal strøg vil have indflydelse på farven.  
Vi anbefaler, at der laves et prøveopstrøg på et lignende underlag, inden malearbejdet påbegyndes.

LADY Pure Nature White giver en hvid, smuk og naturlig finish, der fremhæver træet  
og reducerer gulning. Den smukke, hvide farve er specialudviklet af vores farveeksperter  
og sætter et rent og smukt præg på et rum. 

LADY Pure Nature 9036 Hvitkalket | et strøg LADY Pure Nature 9036 Hvitkalket | to strøg

LADY Pure Nature 9098 Værbitt Tre | et strøg LADY Pure Nature 9098 Værbitt Tre | to strøg

VIDSTE DU, AT... LADY Pure Nature White er en vandfortyndbar, hvid og transparent  
oliemaling, der kan bruges til både trævægge og -lofter. Den cremede konsistens  
gør malingen nem at stryge ud. Det gør det let at få et smukt og ensartet resultat. 

LADY Pure Nature 9099 Patinagrå | et strøg LADY Pure Nature 9099 Patinagrå | to strøg

LADY Pure Nature 9097 Shabby | et strøg LADY Pure Nature 9097 Shabby | to strøg

LADY Pure Nature White  | et strøg LADY Pure Nature White  | to strøg

nyhed



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

lun 
tilværelse

Kombinationen af rå overflader og naturmaterialer giver  
en rustik stil. Vi er inspireret af godt håndværk og naturlige  
elementer i dette farvetema. De gyldent-brune nuancer  
understreger varmen i rummet og tilfører det en god atmosfære.

TRÆVÆG OG SENGEGAVL: LADY PURE NATURE 90015 HØSTBRUN – TO STRØG
VÆG BAG SENGEN: LADY MINERALS 10679 WASHED LINEN

LADY PURE NATURE 90016 COGNAC  – TO STRØG LADY PURE NATURE 9040 EIK  – ET STRØG



    Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Vær opmærksom på, at træets egen farve, sugeevne, påføringsteknik og antal strøg vil have indflydelse på farven.  
Vi anbefaler, at der laves et prøveopstrøg på et lignende underlag, inden malearbejdet påbegyndes.

LADY Pure Nature 90016 Cognac | et strøg LADY Pure Nature 90016 Cognac | to strøg

LADY Pure Nature 9040 Eik | et strøg LADY Pure Nature 9040 Eik | to strøg

LADY Pure Nature 90017 Barista | et strøg LADY Pure Nature 90017 Barista | to strøg

LADY Pure Nature 90015 Høstbrun | et strøg LADY Pure Nature 90015 Høstbrun | to strøg

VIDSTE DU, AT... når du maler tilstødende vægge med LADY Minerals kalkmaling, kan  
du få spændende kontraster. Sammen med den smukke transparente maling, skabes  
der et perfekt match med et råt præg.

LADY Pure Nature Interiør Transparent giver en naturlig, mat overflade, der fremhæver træets 
smukke struktur. Når inspirationen hentes fra naturens egne farver og materialer, vil dit interiør 
fremstå med en unik og naturlig harmoni.  

For at få et mere jævnt og mindre dækkende resultat, kan du tørre den overskydende maling  
af med en fnugfri klud. 



Det er godt at kunne trække sig tilbage fra byens pulserende liv.  
Når du omgiver dig med naturlige materialer, skaber du harmoniske 
oaser i en travl hverdag. Mørke farver fremhæver træets skønhed  
og sammen med det transparente udtryk får det et elegant præg.  

naturlig 
harmoni

TRÆVÆG: LADY PURE NATURE 9044 KULLSORT – TO STRØG
VÆG TIL VENSTRE: LADY MINERALS 10961 RAW CANVAS 

LADY PURE NATURE 9041 DRIVVED – TO STRØG LADY PURE NATURE 9048 MOKKA  – TO STRØG



    Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Vær opmærksom på, at træets egen farve, sugeevne, påføringsteknik og antal strøg vil have indflydelse på farven.  
Vi anbefaler, at der laves et prøveopstrøg på et lignende underlag, inden malearbejdet påbegyndes.

LADY Pure Nature 9043 Sjøsand | et strøg LADY Pure Nature 9043 Sjøsand | to strøg

LADY Pure Nature 9041 Drivved | et strøg LADY Pure Nature 9041 Drivved | to strøg

LADY Pure Nature 9049 Valnøtt | et strøg LADY Pure Nature 9049 Valnøtt | to strøg

LADY Pure Nature 9044 Kullsort | et strøg LADY Pure Nature 9044 Kullsort | to strøg

LADY Pure Nature 9048 Mokka | et strøg LADY Pure Nature 9048 Mokka | to strøg

LADY Pure Nature Interiør Transparent fås i unikke farver, der understreger din personlige stil.  
Den transparente maling indeholder UV-filter mod gulning, så farven bevares over tid.  
I kombination med malede, glatte overflader skaber LADY Pure Nature Interiør Transparent 
spændende kontraster.

VIDSTE DU, AT... LADY Pure Nature Interiør Transparent er nem at male med og giver  
et suverænt resultat. De naturlige farver fremhæver og bevarer det smukke træ og giver  
det en fin finish. 



nem 
fornyelse 

JOTUN Panellak giver træet et transparent udseende, der  
både fremhæver og bevarer træstrukturen samtidig med,  
at underlaget får farve og karakter. JOTUN Panellak findes  
i 11 harmoniske farver, der er inddelt i to grupper for at gøre 
farvevalget nemmere: dybe og dæmpede farver. 

JOTUN Panellakk 90024 Dyp brun | et strøg

JOTUN Panellakk 20028 Dyp hvit | et strøg

JOTUN Panellakk 90025 Dyp nøttebrun | et strøg

JOTUN Panellakk 90023 Dyp sort | et strøg

JOTUN Panellakk 90026 Dyp gyldenbrun | et strøg

JOTUN Panellakk 90024 Dyp brun | to strøg

JOTUN Panellakk 20028 Dyp hvit | to strøg

JOTUN Panellakk 90025 Dyp nøttebrun| to strøg

JOTUN Panellakk 90023 Dyp sort | to strøg

JOTUN Panellakk 90026 Dyp gyldenbrun | to strøg

FØR: GULNET TRÆ EFTER: TO STRØG MED 90024 DYP BRUN



JOTUN Panellakk 90020 Dempet lysebrun | et strøg

JOTUN Panellakk 90022 Dempet grå | et strøg

JOTUN Panellakk 90021 Dempet brun | et strøg

JOTUN Panellakk 90027 Dempet hvit | et strøg

JOTUN Panellakk 90018 Dempet gråbrun | et strøg

JOTUN Panellakk 90019 Dempet lys grå | et strøg

JOTUN Panellakk 90020 Dempet lysebrun | to strøg

JOTUN Panellakk 90022 Dempet grå | to strøg

JOTUN Panellakk 90021 Dempet brun | to strøg

JOTUN Panellakk 90027 Dempet hvit | to strøg

JOTUN Panellakk 90018 Dempet gråbrun | to strøg

JOTUN Panellakk 90019 Dempet lys grå | to strøg

    Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Vær opmærksom på, at træets egen farve, sugeevne, påføringsteknik og antal strøg vil have indflydelse på farven.  
Vi anbefaler, at der laves et prøveopstrøg på et lignende underlag, inden malearbejdet påbegyndes.

NY OG FORBEDRET!
FORNYER GULNET OG TIDLIGERE BEHANDLET TR Æ
JOTUN Panellak giver nyt liv til gulnet træ og bevarer det. Panellakken er nem at male med, tørrer hurtigt  
og giver et fint resultat. JOTUN Panellak påføres med ét eller to strøg. Kan også bruges på nyt træ.

SÅDAN GØR DU... 
Gulnet træ: Gør træet rent med Jotun Specialrens Gulnet Træ.  
Når træet er tørt, påføres det ét eller to strøg Jotun Panellak. 

Tidligere behandlet træ: Gør træet rent med Jotun Specialvask Før Maling. 
Når træet er tørt, påføres det ét eller to strøg Jotun Panellak.  

nyhed



Forhandler
Jotun Danmark A/S
Jernet 6, DK-6000 Kolding 
Tel (+45) 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
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MALING TIL GULNET 
OG TIDLIGERE  
BEHANDLET TR Æ
Til gulnede og behandlede  
underlag af træ som fx karme, 
lister, døre og møbler.

MALING – TR Æ
Til underlag som fx karme,  
lister, vinduer, døre, møbler  
og mdf-plader.

JOTUN Panellak
Fornyer gulnet og 
tidligere behandlet træ
• Fremhæver og 

bevarer den naturlige 
struktur i træet

• Nem at male med
• Tørrer hurtigt

JOTUN Knast- 
og Spærregrunder
Suveræn, spærrende effekt
• Knastlak og grunder  

i ét og samme produkt
• Isolerer knaster og  

misfarvede underlag
• Spærrer for nikotin,  

sod og knaster

TRANSPARENT
MALING
Til ubehandlede underlag af  
træ som fx karme, lister, døre  
og møbler.

LADY Pure Nature  
Interiør Transparent
Giver træet en smuk, 
mat og naturlig overflade
• Fremhæver den 

naturlige struktur  
i træet

• Modvirker gulning
• Nem at male med
• Til ubehandlet træ

LADY Pure Nature
White
En smuk, hvid  
transparent maling
• Nem at male med og 

drypper ikke – perfekt 
til lofter

• Gør træet lyst og 
smukt

• Bevarer det smukke 
udseende over tid

• Til ubehandlet træ

 

JOTUN Specialrens 
Gulnet Træ
Renser og lysner gulnet,
ubehandlet træ – inden 
malebehandling
• Lysner gulnet træ
• Får malingen til at  

trænge bedre ind i træet
• Giver et pænere  

slutresultat  
• Kraftigt rengøringsmiddel   

JOTUN Specialvask  
Før Maling
Rengør nyt eller 
behandlet træ – inden 
malebehandling
• Gør underlaget klar  

til malebehandling
• Behøver ikke at vaskes  

af med rent vand  
• Effektivt vaskemiddel   

lady interiørmalinger kan  
bruges til de fleste underlag
Find mere information, inspiration og gode råd om LADY på JOTUN.DK  
eller på den skandinaviske lady.inspirasjonsblogg.jotun.no

FORARBEJDE
Produkter der sikrer et godt 
forarbejde og et fint resultat.

LADY Supreme Finish
Vores bedste maling  
til indendørs træ
• Suveræn finish –  

også på døre og karme
• Ekstremt slidstærk
• Suveræn sammen- 

flydning
• Mat, silkemat,  

halvblank, superblank

LADY Interior Finish
Smukt træ - helt enkelt
• Gulner ikke
• Lugter minimalt
• Mal to gange på  

samme dag
• Silkemat, halvblank

LADY Minerals
Smukke, kalkede vægge
• Levende, kalkmat  

overflade
• Unikt farveudtryk
• Nem at male med
• Garanti for dækkeevne

KALKMALING
Til glatte vægflader som fx  
bygningsplader, pudset murværk 
og vægbeklædninger af spån, gips, 
glasvæv/-filt og tapet. Alle LADY 
vægmalinger har garanti for  
dækkeevne.

nyhed

nyhed


