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لون الغد

The Colour 
of Tomorrow





الوقت الشخصي
الذاتية والوقت والرعاية  العافية   تُعد 

الحياة نمط  ممارسات   الشخصي 
حياتنا لمواجهة  نتبناها  التي   الحديثة 
ألوان اتجاه   المحمومة والمعقدة. في 
مثالية مساحة  نستكشف   “أصالة”، 

والتجديد. ويساعدنا الهدوء   من 
تقييم الوقت في   استغراق بعض 

البسيطة على الحد من الراحة   سبل 
أنفسنا في بيئة  الضوضاء وأن نغُمر 

  مريحة.

Me-Time

Wellness, self-care and me-
time are the modern lifestyle 
practices we adopt to counter 
our hectic and complex lives. 
In Origin, we explore a perfect 
space of calm and restoration. 
Taking time to appreciate simple 
comforts, we reduce noise and 
immerse ourselves in a soothing 
environment.



Shell Purple 8209



Bottled Grape 8102



Vintage Rose 8104



Chinese Tea 7809



Arctic Shadow 9454



Autumn Day 8252



Raining Grey 9481



Coastal Wood 9546



Lavender Hush 8219



Song of Nature 8401





احترام التقاليد
التراث والعرف  يُعد إحياء تبجيل 
القيمة لهذه  انطالق  نقطة   بمثابة 

األلوان اتجاه  في  المستقبلية.   الجمالية 
بالبيئة االهتمام  يستلهم  ْخر”،   “فَ
المستدامة جياًل جديًدا من  والقيم 

عن تتمخض  اإلبداعية   التصميمات 
للتصميم وحديثة  محترمة   تأويالت 

لتقليدي.  ا

Honouring Tradition

A revived reverence for heritage 
and custom is the springboard 
for this future aesthetic. In Pride, 
concern for the environment and 
sustainable values inspire a new 
generation of creatives to produce 
respectful yet fresh interpretations 
of traditional design.



Easter Lily 8532



Light Ochre 7926



Abyss 8365



Ashberry 7366



Under Ground 9528



Misty Harbour 8346



Honey Mustard 7880



Code Red X120
Not recommended 
for exteriors



Tropical Peach 8022



Raw Melon 9399





الرؤية المستقبلية
المصمم “نيوتوبيا”  اتجاه   ينطوي 

لمستقبل رؤية  على  المثالية،   لتحقيق 
التقنية وتدعمنا  ونظيف.   مشرق 

 من خالل المنازل الذكية كما تعزز
بدًءا  المجتمع بحلول مبتكرة لكل شيء 
العافية إلى  المنتج وصواًل   من تصميم 

البساطة الغذاء. وتسمح   وإنتاج 
بالتألق الدقيق  الجمال  لهذا   الواضحة 

 من خاللها.

Future Vision

Engineered to perfection, 
Newtopia is a vision of a bright, 
clean future. Technology supports 
us through smart homes and 
enhances society with innovative 
solutions for everything from 
product design to wellness 
and food production. Crisp 
minimalism allows this precise 
beauty to shine.



Vintage Velvet 7190



Jade Green 2435



Feather Blue 9186



Rare Blue 9166



Twinkling Star 8466



Frost Pink 9452



Cream Caress 7835



 Disappear 9196



Wild Prune 8125
Not recommended 
for exteriors



Stormy Sky 9181





 الصورة المثالية
الحالم خلق التصّور   يمكننا في هذا 

تصفيتها عبر  المثالية؛   الصورة 
 وزيادتها الستحضار مزاج سحري
التحويلية التأثيرات  وتعمل   للحياة. 

إمكانيات إيجاد   للضوء واللون على 
ا فاصاًل بين  بصرية جديدة وخطً
 الخيال والواقع. ومن هنا ال توجد

إلبداعنا.  حدود 

Perfect Image

In this dreamlike story we can 
create the perfect image; filtered 
and augmented to bring a magical 
mood to life. The transforming 
effects of light and colour create 
new visual possibilities, and the 
line between fantasy and reality 
blurs. Here, there is no limit to 
our own creativity.



Stone Creek 8461



Pink Silk 9413
Not recommended 
for exteriors



Pink Parasol 8169



Popsicle 8025



Orange Crush 7959



Rustic Turquoise 7438



Sweet Shine 9268



Peace Park 9273



Farm Fresh 9269



Saffron Smile 7872



Although the colours shown here are 
reproduced as accurately as modern 

processes allow, the colour of the actual 
paint may vary slightly from the colours 

shown in the fan deck.

 ومع أن األلوان الظاهرة روعي فيها أن تكون دقيقة قدر
تقنيات الحديثة، إال أن لون الطالء الفعلي  ما تتيحه ال

قد يختلف قليالً عن اللون في القائمة


