مرح بً ا

welcome

 مرح بًاWelcome
ُّ في الوقت الذي ت ُش
ق فيه شبه الجزيرة العربية لنفسها طري قً ا جدي دًا
 في،نحو مستقبل أكثر ازدهار تسود فيه روح التفاؤل وحيوية الطموح
 بات المناخ مناس بًا لبث،محيط يربط أوصاله ت راث وتقاليد مشتركة
إلهامات جديدة ستنعكس على ألوان ديكور الغد في البيوت والمساحات
.التجارية في جميع أرجاء المنطقة

As Arabia forges a new path to a more prosperous future with
hues of optimism and vibrancy of ambition bonded together by the
togetherness of a shared heritage and tradition. The time is right for
new inspirations that will fill out the colours of tomorrow’s décor in
homes and commercial spaces across the region.

 نجد الكثير من القواسم المشتركة في رحلتناAsian Paints ونحن في
 وبصفتنا شركة عالمية.نحو مستقبل أكثر إش راقً ا تعززه لمسة التقاليد
 نجد عند تحديدنا للمجتمعات،عملت في المنطقة منذ أربعة عقود
 ن راه نحن، وما ي راه الغرباء غري بًا.التي نعمل فيها فروقً ا دقيقة وفريدة
 إننا نتطلع إلى مستقبل يسمو.ينحدر من أصل عائلي ونفخر بت راثه
فيه الطموح التجاه األلوان “نيوتوبيا” المستقبلي والتعبير الجماعي
.”التجاه ألوان “ ُح لُ م

We at Asian Paints find so much in common with this journey
towards a brighter future imbued with the touch of tradition. As
a global company with a four-decade presence in the region, we
identify with the unique nuances of the societies we operate in.
What outsiders find as exotic, we find as of familial Origin and take
Pride in its heritage. We look to the future of soaring ambition, of
tomorrow’s Newtopia and the collective expression of Dreams.

 (لون الغد) من الهوياتThe Colour of Tomorrow  تم استلهام تقليد#
. سع يًا إلى استش راف اتجاهات األلوان للسنة القادمة،الفردية والجماعية
وتسعى هذه المبادرة مستفيد ةً من اإللهام المحلي والعالمي إلى كشف
الغموض عن عملية استخدام األلوان عبر المساحات من خالل التنبؤ
بأربعة اتجاهات إلى جانب اإلرشادات والصور الملهمة حول كيفية
.تطبيقها لتجميل مساحاتك الشخصية

#TheColourofTomorrow is inspired by these individual and collective
identities, and forecast trends in colour for the coming year. Drawing
upon local and global inspirations, this initiative seeks to demystify
the process of using colour across spaces. With a prediction of
four upcoming trends, guidelines and inspiration images we show
you how these can be applied to beautify your personal spaces.
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، للدهاناتAsian Paints نحن في شركة
نؤمن أن اللون موجود في قلب كل بيت؛ في
”ظل تناغم تام بين تقليد “لون المستقبل
.واالتجاهات المستقبلية
بدأ تصميم المجموعة المثالية من األلوان لكم على يد كوكبة من
 أضفوا حبهم وفهمهم للعالم العربي،الخب راء ال ُم بدعين العاملين لدينا
 وأدركوا م ًع ا أربعة تص ّورات لالتجاهات واأللوان،على شغفهم باأللوان
. وما يليه2019 المتناسقة إللهامكم في عام
ومن منطلق لوحة تتناغم فيها التص ّورات مع اللون بشكل
 يستكشف تقليد،يتوافق مع م زاجك المتقلب من حين آلخر
 ويمثل. (لون المستقبل) كل ما هو إنسانيThe Colour of Tomorrow
 سواء كان فري دًا من نوعه أو مله ًم ا أو ضربًا من الخيال في،كل اتجاه
 وكلها تنعكس في، تعبي رًا مثال يًا عن جانب واحد من أنفسنا،حد ذاته
.) (لون المستقبلThe Colour of Tomorrow تقليد

At Asian Paints we believe Colour
is at the heart of every home;
with The Colour of Tomorrow
tradition and future trends are in
perfect harmony.
Designing the perfect collection of colours for you began with
our panel of creative experts. They brought their love and
understanding of the Arab world with a passion for colour, and
together realised four harmonious trend and colour stories to
inspire you for 2019 and beyond.

With a story and colour palette for your every mood,
The Colour of Tomorrow explores what it is to be human.
Unique, inspiring, aspirational and imaginative, each trend is a
perfect expression of one aspect of ourselves, all reflected in
The Colour of Tomorrow.
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panel

نُ قدم لكم كوكبة من الخب راء
اجتمع وا سويًا البتكار اتجاهاتنا
.2019 وأل واننا لعام

Introducing you to the creative panel of experts
who came together to create our trends and
colours for 2019.
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هيئة الخبراء
Ranya Al Mutawa

ram-interiordesign.com

Ranya heads up her own eponymous interior design studio.
Seeking to find the harmony between the individual and the
interiors space and specializing in commercial projects, Ranya
believes that their rapport with clients and dedication to
understanding their needs makes her studio one of a kind.

Lesley-Ann K Blamire
Based in Saudi Arabia, Lesley-Ann’s multi-faceted career
began in the fashion and textile industry. As a multi-sector
Sales & Marketing Consultant for Residential Showrooms,
Independent Retail, Wholesale, Mega-Projects and Export,
she has developed new generation porcelain wall and floor
products for architects and designers, specifically engineered
for Saudi Arabian market taste and climate conditions.

Sandra Fadayel
sandrafadayel.com

Sandra is a Jordanian-Canadian interior architect and artist with
a global background. Raised in Bahrain, she has practiced her
profession in the USA, Canada and Europe, as well as Amman, Abu
Dhabi and Dubai in the Middle East. Sandra believes in creating
design that is contextually sensitive and experientially considered.

Hoda Lasheen
hodalasheen.com

Hoda Lasheen founded her own interior design company HLID
in 2006. With design as both her business and her passion, the
mission of HLID is to bring the clients’ dreams to life. Working in
the MENA region as well as the UK, HLID brings sophistication
and elegant design to buildings and offices.

Feiruza Mudessir
finchitua.com

Feiruza Mudessir is a rising star in the Middle East’s fashion
scene with her label Finchitua. Born in Ethiopia, Feiruza had her
first taste of design and fashion as a child when she discovered
her curiosity to mix the traditional with contemporary, and this
has become the trademark of her designs today.

رانيا المطوع

ram-interiordesign.com

.تت رأس رانيا االستوديو الخاص بها للتصميم الداخلي ال ُم سمى باسمها
وفي إطار سعيها إلى إيجاد تناسق بين المساحة الفردية والداخلية
 ترى أن عالقاتها مع العمالء،وتخصصها في المشاريع التجارية
والتفاني في فهم احتياجاتهم يجعل االستوديو الخاص بها فري دًا من
.نوعه

آن كيه بالماير-ليزلي
،آن ُم تعددة األوجه في مجال األزياء والمنسوجات-بَ دأت مسيرة لي زلي
 وبصفتها مستشارة.وتُ مارس نشاطها في المملكة العربية السعودية
مبيعات وتسويق ُم تعددة القطاعات للمعارض السكنية وأنشطة البيع
- تم ّك نت لي زلي،بالتجزئة والبيع بالجملة والمشاريع العمالقة والتصدير
آن من تطوير الجيل الجديد من منتجات حوائط وأرضيات البورسلين
ص ا بما يتماشى
ُ  التي،للمهندسين المعماريين وال ُم صممين
ً ص ّم مت خصي
.مع السوق السعودي والظروف المناخية بالمنطقة

ساندرا فضايل

sandrafadayel.com

، مهندسة معمار داخلي وفنانة أردنية كندية ذات خلفية عالمية،ساند را
نشأت في البحرين ومارست مهنتها في الواليات المتحدة وكندا
 تؤمن. باإلضافة إلى عمان وأبوظبي ودبي في الشرق األوسط،وأوروبا
ساند را بابتكار تصميم يتوافق مع السياق ويتم وضعه في االعتبار
.بشكل تجريبي

هدى الشين

hodalasheen.com

 الخاصة بها فيHLID أ َّس َس ت هدى الشين شركة التصميم الداخلي
 وانطال قً ا من كون التصميم مجال عملها وعشقها في ذات.2006 العام
 والعمل في منطقة. إلى تحقيق أحالم العمالءHLID  ترمي رسالة،الوقت
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكذلك في المملكة المتحدة يضفي
.التط ّور والتصميم األنيق للمباني والمكاتب

فيروزا موديسير
finchitua.com

، نجمة صاعدة في عالم الموضة في الشرق األوسط،فيروزا موديسير
 ولدت فيروزا في إثيوبيا وتذوقت متعة.ويحمل ملصقها اسم فينشتوا
التصميم واألزياء أول مرة في طفولتها عندما اكتشفت فضولها
 وأصبح هذا العالمة التجارية،لمزج ما هو تقليدي بما هو معاصر
.لتصاميمها اليوم
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trend influences

trend influences
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تأثيرات االتجاهات

تأثيرات االتجاهات

الواقعية
Reality

الجماعية
Collective

ُح لُ م

الذات
Self

خيال
Fantasy

التوازن األمثل
أدى التناغم الطبيعي الموجود في التباينات إلى إلهامنا نحو اتجاه
تصميمنا لهذا العام .فعلى الرغم من أننا جمي ًع ا أف راد ،لكننا جزء من
عالم أوسع .إننا نقدم تأثي رات متنوعة ال ت زال محتفظة بتوازنها المثالي
ْ
والفخ ر والنيوتوبيا
والتي تعزز اتجاهاتنا لعام  ،2019وهي األصا لَ ة
وال ُح لُ م.
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Perfect Balance
The natural harmony found in contrasts inspired our design
direction for this year. We are both individual and yet a part of a
wider world. Simultaneously diverse and still perfectly balanced,
we introduce the influences behind our 2019 trends Origin, Pride,
Newtopia and Dream.

trend influences

الذات
أ ّد ت عالقتنا بالتقنية إلى ظهور وعي ذاتي
 إلى مرشحات،جديد؛ بد ًءا من السيلفي
 وبمقدورنا. إلى التقنية القابلة لالرتداء،الصور
أن نعكس كل جانب من جوانب أنفسنا وتعقبه
 ويجد االستبطان واإلسقاط.وتعزيزه وتحسينه
الخارجي توازنً ا في هذا الشعور المتطور
.بالذات

Self
Our relationship with technology has
given rise to a new self-awareness;
from selfies to photo filters to wearable
technology we are able to reflect, track,
enhance and improve every aspect of
ourselves. Introspection and outward
projection find equilibrium in this
evolving sense of self.

الجماعية
كوكب واحد ذو اتصال عالمي يتيح لنا رؤية
 ويعيد هذا اإلحساس.حياة تتجاوز حياتنا
بالمجتمع المشترك إحياء احت رام الت راث ووجود
، تركز االستدامة والحماية.رؤية للمستقبل
وكالهما من الموارد والممارسات التقليدية
. على الكثير دون القليل،المشتركة

Collective
One planet with global connectivity
allows us to see into lives beyond our
own; this sense of shared community
reignites a respect for heritage and a
vision for the future. Sustainability and
protection, both of shared resources and
traditional practices centers the many
over the few.
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تأثيرات االتجاهات

الخيال
،ت ّج د قدرتنا الفريدة على رسم المستحيل
المستمدة من تخ يّلنا ألماكن مثالية إلى ابتكار
 طاق ةً فطرية على اإلبداع،وجوه خيالية
ً
مستقبل
 وفي الوقت الذي نُ صمم فيه.واالبتكار
،أكثر إش راقً ا أو مجرد أن نحلم أحالم يقظة
ً يقدم لنا الخيال
.كل من الوعد والمالذ

Fantasy
From imagining perfect places to creating
fantasy faces, our unique ability to
picture the impossible reflects an innate
capacity for creativity and innovation.
While we are designing a brighter future
or just daydreaming, fantasy offers us
both promise and escape.

الواقعية
إن أخذ الوقت الكافي في تقدير العناصر
الملموسة في حياتنا؛ مثل العائلة واألصدقاء
 له بالغ األثر في خضم،والمجتمعات واألوطان
 وتؤدي بنا.عالم تت زايد فيه السمة االفت راضية
 وعطر،مالحظة الشكل والملمس الذي نلمسه
 إلى استقدامنا إلى واقع جدير،بيئتنا وصوتها
.بالترحاب

Reality
Taking time to appreciate the tangible
elements of our lives; family, friends,
communities and homes is precious in
an increasingly virtual world. Noticing
shape and texture as we touch, and the
fragrance and sound of our environment,
grounds us in a welcome reality.
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The Colour of Tomorrow 2019
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2019 لون الغد

9399
raw melon
Soft Harmony
With a beautiful harmony of softness and vibrancy, Raw Melon
encapsulates the mood of the year. The cocooning warmth of the base
tone is uplifted with a fresh, almost fruity clarity. An optimistic and
calming hue, designed for your home as The Colour of Tomorrow 2019.

التناسق الناعم
 تُ جسد درجة لون الشمام م زاج العام؛،في ظل انسجام جميل من النعومة والحيوية
صاف جذاب
حيث يسمو الدفء ال ُم حتضن بدرجة اللون األساسية عبر وضوح
ٍ
 إنها درجة لون تبعث على التفاؤل والهدوء تم تصميمها.تقري بًا كلون الفاكهة
.”2019 ص ا لمن زلك وتحمل سمات درجات ألوان “لون المستقبل
ً خصي
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the trends
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االتجاهات

ُح ل مُ
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أصالة

الوقت الشخصي
تُ عد العافية والرعاية الذاتية والوقت لألغ راض
الشخصية ممارسات نمط الحياة الحديثة
التي نتبناها لمواجهة حياتنا المحمومة
والمعقدة .في اتجاه ألوان “أصالة” ،نستكشف
مساحة مثالية من الهدوء والتجديد .ويساعدنا
استغ راق بعض الوقت في تقييم سبل ال راحة
البسيطة على الحد من الضوضاء وأن نغ ُم ر
أنفسنا في بيئة 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.
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origin

inspiration
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إلهام

أصالة

المساحات البسيطة
تعمل المساعي الروحية التقليدية لليوغا والتأمل على إيجاد مساحة
للنظر إلى ما بداخلنا واالعتناء بأنفسنا .لقد ركزت التكنولوجيا على
تحسين أنماط الحياة؛ في انسجام جمالي مع المنزل ،في حين تبعث
النباتات األنيقة وأوراق األشجار على الهدوء وتربطنا بالعالم الطبيعي.

Simple Spaces
Traditional spiritual pursuits of yoga and meditation create a
space to look inward and take care of ourselves. Technology
focused on wellbeing lives in aesthetic harmony with the home,
while elegant plants and foliage calm and connect us with the
natural world.

19

origin

colour palette
20

لوحة األلوان

أصالة

المحار البنفسجي

8209
Shell Purple

العنب ال ُم علّ ب

8102
Bottled Grape

الوردي الكالسيكي

8104
Vintage Rose

الشاي الصيني

7809
Chinese Tea

الظل القطبي

9454
Arctic Shadow

يوم الخريف

8252
Autumn Day

الرمادي المطري

9481
Raining Grey

الغابات الساحلية

9546
Coastal Wood

صمت الالفندر

8219
Lavender Hush

أغنية الطبيعة

8401
Song of Nature
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الراحة الصادقة
تم تصميم لوحة األلوان التي تحمل اسم “أصا لَ ة” لتهدئة
األعصاب واستعادتها ،وهي مجموعة من األلوان الطبيعية
المريحة الهادئة إليجاد أكثر البيئات استرخا ًء .وتقدم درجة
لون الظل القطبي لنفسها وص فً ا دقي قً ا يتجلّ ى في التوازن
الحاصل بين الدفء ال ُم غلف الذي يُمثله توازن العنب
ال ُم ع لّ ب والوردي الكالسيكي وبرودة األزرق الصامت
درجتي اللون
المائل إلى ال ُخ ضرة ،الذي يمثله ك ٌل من
ْ
الرمادي المطري وأغنية الطبيعة .وس تُ شع الغرف بالهدوء
عبر درجات خفيفة من األلوان ذات اللون الضعيف على
غ رار يوم الخريف وصمت الالفندر ،في حين تدخل ش رانق
الغابات الساحلية الدافئة كدرجة لون محايدة .وتسمو
درجة اللون النسائية المتمثلة في المحار البنفسجي
وحيوية اللون الفستقي في الشاي الصيني بهذه المجموعة
من خالل نضارة زهرية.

Honest Comfort
Designed to sooth and restore, the Origin palette
is a collection of comforting natural hues slightly
muted to create the most relaxing of environments.
Arctic Shadow offers soft definition as the enveloping
warmth of Bottled Grape and Vintage Rose balance
with the muted green-blue coolness of Raining Grey
and Song of Nature. Rooms will radiate calm
with the whisper-light tints of Autumn Day
and Lavender Hush, while cosy Coastal Wood
cocoons as a contemporary neutral. The feminine
hue of Shell Purple and the yellow green zing of
Chinese Tea, lift this group with a floral freshness.

origin

colour combinations
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توليفات األلوان

أصالة

الوردي المتوهج

السماوات الباردة

تم تجميع أكثر درجات األلوان النسائية
ض م ثالثة ألوان،
كالسيكية في مجموعة ت ُ
هي الوردي الكالسيكي ،واللون القرنفلي
البسيط الدافئ المحايد المتمثل في الغابات
الساحلية ،ودرجة لون العنب ال ُم ع لّ ب .وتمثل
نوعية الهواء المتجدد في يوم الخريف التوازن
البارد األمثل.

في مواجهة أرضية غامقة لدرجة لون الظل
القطبي ،تشعر درجات األلوان المتوسطة
أغنية الطبيعة والرمادي المطري ومعالم
السماء الصافية في درجة لون يوم الخريف
باالنتعاش والنشاط .وتُ عد هذه األلوان بمثابة
التعريف لمبدأ الحيادية بين البرودة والحداثة.

Cool Skies

Rosy Glow

Against a bold ground of Arctic Shadow,
the mid tones of Song of Nature and
Raining Grey, and the clear sky highlight
of Autumn Day feel fresh and uplifting.
These colours are the definition of cool
and modern neutrality.

The most classically feminine hues of
the palette are grouped together in a trio
of Vintage Rose, the easy warm-pink
neutrality of Coastal Wood and an accent
of Bottled Grape. The airy quality of
Autumn Day is the ideal cooling balance.

المجموعات الكالسيكية ال ُم تممة

الحديقة الهادئة

تكتمل العالقة اللونية بين الكثافة الرقيقة
للون العنب ال ُم ع لّ ب والمزيد من لون الغابات
الساحلية المسحوق على النحو األمثل من
خالل توازن األزرق المائل إلى األخضر
في الرمادي المطري .وتضيف َم س َح ة من
الشاي الصيني لمسة من المرح إلى التوليفة
الكالسيكية.

تستحضر مجموعات األرجواني واألخضر
الزهور وأوراق الشجر؛ حيث تسمو فيها مسحة
لوني
من الشاي الصيني والدفء الذي يُ تِ ّم ه
ْ
صمت الالفندر والمحار البنفسجي .وفي
خضم هذا التساوي ،تخفف الصفة الصامتة
لهذه األلوان من حدة التأثير الحاصل من الظل
القطبي المستخدم كدرجة لون تأسيسية.
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Classic Complements

Quiet Garden

The tonal relationship between the soft
intensity of Bottled Grape and more
powdered Coastal Wood are perfectly
complemented by the blue-green
balance of Raining Grey. A pop of
Chinese Tea adds a touch of playfulness
to a classic combination.

Purple and green combinations evoke
flowers and foliage; with a wash of
Chinese Tea the complementary warmth
of Lavender Hush and Shell Purple is
elevated. While uplifting, the muted quality
of these hues softens the effect with
Arctic Shadow as a grounding accent.

origin

9481 Raining Grey — 9454 Artic Shadow — 8401 Song of Nature

8401 Song of Nature — 9546 Coastal Wood — 9481 Raining Grey

applications
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التطبيقات

أصالة

8252 Autumn Day — 9546 Coastal Wood — 8104 Vintage Rose — 8102 Bottled Grape

Calm Retreat
Gently transforming your room into a place of meditative calm,
the softest hues of the palette are the ideal canvas for beautifully
considered home accessories.

التراجع الهادئ
تعد أقمشة ال َك تّ ان مثالية لإلكسسوارات المن زلية المدروسة من الناحية
 حيث تُ ح وّل غرفتك برقة إلى،الجمالية ولُ طف درجات ألوان اللوحة
.مكان من الهدوء التأملي
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origin

8102 Bottled Grape — 8104 Vintage Rose — 9546 Coastal Wood

8209 Shell Purple — 8219 Lavender Hush — 8252 Autumn Day — 8102 Bottled Grape

26

أصالة

طبيعة بأرقى مستوياتها
تستمد ألوان “أصا لَ ة” المتطورة رُق ّي بساطتها
 لذلك يمكن استخدام،وبهائها من الطبيعة
أكثر الظالل وتد رّجات األلوان ج رأة بثقة في
.جميع أنحاء المنزل

Uplifting Nature
The sophisticated and subtle colours of
Origin are derived from nature, so even
the boldest shade can be used with
confidence throughout the home.

9454 Artic Shadow — 7809 Chinese Tea — 8401 Song of Nature
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َ فَ ْخ ر

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.

احترام التقاليد
يُعد احت رام الت راث والعرف بمثابة نقطة انطالق لهذه القيمة
 فإن،” في نطاق اتجاه األلوان “فَ ْخ ر.الجمالية المستقبلية
ً
جيل جدي دًا من
االهتمام بالبيئة والقيم المستدامة يلهم
التصميمات اإلبداعية تتمخض عن تأويالت محترمة
.وحديثة للتصميم التقليدي
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َ فَ ْخ ر

Modern Heritage
Pride is inspired by tradition and legacy, both of
the past, and in the creation of the future. Classic
terrazzo designs are reinvented using waste plastic,
and contemporary fashion incorporates the craft
of traditional weavers in this harmony of familiarity
and innovation.

التراث الحديث
يتم استلهام اتجاه “فَ ْخ ر” لأللوان من خالل التقاليد
. واستش راف المستقبل، وكالهما في الماضي،والموروثات
ويتم إعادة ابتكار تصميمات تي رازو الكالسيكية باستخدام
 كما تضم األزياء المعاصرة في،نفايات البالستيك
تصميمها حرفة النساجين التقليديين في تناغم من األلفة
.واإلبداع
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لوحة األلوان

فَ ْخ ر َ

زنابق عيد الفصح

8532
Easter Lily

المغرة الفاتحة

7926
Light Ochre

الناري

8365
Abyss

ثمر الغبي راء

7366
Ashberry

تحت األرض

9528
Under Ground

المرفأ الضبابي

8346
Misty Harbour

المسطردة العسلية

7880
Honey Mustard

الكود األحمر

X120
Code Red

الد راق االستوائي

8022
Tropical Peach

الشمام

9399
Raw Melon
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الجمال الطبيعي
هناك في البداية عدم تكلف يرحب به في استخدام الصبغات
المستوحاة من الطبيعة من لوحة األلوان القائمة على اتجاه
“فَ ْخ ر” لأللوان .واستحضا رًا للضوء والظ ّل من الصحاري
الرملية ،يسمو المسحوق الناعم في زنابق عيد الفصح
واألصفر الفاتح في المسطردة العسلية بالعامل المحايد
األعمق لدرجة لون تحت األرض والذهب الغني للون المغرة
الفاتحة؛ وفي اللون الناري ،يتوفر لدينا درجة اللون
التأسيسية .وفي سبيل االستمتاع بالدفء والحالة ،تمتاز
درجة لون الكود األحمر بالج رأة وتكمل الثالثي المذهل
المتسامي الذي يضم درجات لون الدراق االستوائي و 2019
( The Colour of Tomorrowلون المستقبل  )2019والشمام
ويوازن األزرق ال ُم خضر األنيق في ثمر الغبيراء ولون
المرفأ الضبابي الهوائي البهيج هذه المجموعة الدافئة من
مظهر حديث باللون األزرق.

Natural Beauty
There is at first a welcoming familiarity in the
nature inspired pigments of the Pride palette.
Evoking the light and shade of sandy deserts, soft
Easter Lily and light yellow Honey Mustard lift the
deeper neutral of Under Ground and the rich gold
of Light Ochre; in Abyss, we have the grounding
accent. For warmth and drama, Code Red is
audacious and completes the uplifting trio of
Tropical Peach and The Colour of Tomorrow 2019,
Raw Melon. The elegant teal of Ashberry and the
airy Misty Harbour balance this warm collection
with a modern blue aspect.

pride

colour combinations
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َ فَ ْخ ر

دفء يرتقي

القصص الثنائية

تعمل كثافة درجتي لون الكود األحمر والدراق
االستوائي على إب راز وضوح ودرجة الصبغة
. وهو لون الشمام المعصور،لبطل المجموعة
وتمنح أدنى درجة من لون زنابق عيد الفصح
.إضاءة فائقة

يتأرجح ك ٌل من اللون األزرق ال ُم خضر
المكمل بصورة مثالية وال ُم تمثل في درجة
لون ثمر الغبيراء واللون البرتقالي في الدراق
ض ا على
ً االستوائي إلى جانب بعضهما بع
 ويؤدي الت زاوج بين درجتي لون.النحو األمثل
المغرة الفاتحة والمسطردة العسلية إلى نشر
.هذه التوليفة بلمسة من األناقة الذهبية

Uplifting Warmth

Twin Stories

The intensity of Code Red and
Tropical Peach serve to highlight
the clarity and tint of the hero of the
collection, juicy Raw Melon. The
slightest accent of Easter Lily brings
an elevating lightness.

The perfectly complementary
green-blue of Ashberry and orange
Tropical Peach vibrate alongside each
other. A tonal pairing of Light Ochre and
Honey Mustard diffuse the combination
with a touch of golden elegance.

حديث تما ًم ا

التطور الرائع

يوجد التوازن الدقيق بين اللونين األزرق
واألخضر في المرفأ الضبابي قاعدة هادئة
للتفاعل ال ُم عقد بين اللون األخضر المائل
للصفرة في الناري والدفء الزبدي المتمثل
 ويمثل لون تحت.في المسطردة العسلية
.األرض درجة لون لطيفة بأرقى مستوياتها

يعتبر بسط درجة لون زنابق عيد الفصح
خلفية لطيفة للت زاوج الشبابي المتكامل بين
 ومع إضافة درجة.الشمام والمرفأ الضبابي
 تكون هذه،لون القهوة المتطور تحت األرض
.التوليفة أكثر أناقة عن كونها رائعة

Perfectly Modern
The exact balance of blue and green in
Misty Harbour creates a tranquil base
for a complex interplay between the
deep yellowed green of Abyss and the
buttery warmth of Honey Mustard.
Under Ground is the subtlest accent.

Sweet Sophistication
An expanse of Easter Lily is a gentle
backdrop to the youthful complementary
pairing of Raw Melon and Misty Harbour.
With the addition of the sophisticated
coffee tone of Under Ground, the
combination is more stylish than sweet.

.
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8532 Easter Lily — 8346 Misty Harbour — 9528 Under Ground —
7926 Light Ochre

9528 Under Ground — 7880 Honey Mustard — 7926 Light Ochre

applications
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التطبيقات

َ فَ ْخ ر

8532 Easter Lily — 9399 Raw Melon — 9528 Under Ground — X120 Code Red

Fresh Delight
The most vibrant, warm hues of Pride bring a joyful zing to a
feature wall. Accent with deeper tones of the same hue in soft
furnishings and alcoves.

المرح المفعم بالنشاط
.تُ ضفي ألوان “فَ ْخ ر” الدافئة األكثر حيوية ج ًوا رائ ًع ا على حائط ُم ميز
ادهن بألوان أكثر عم قً ا من نفس درجة اللون في التجهي زات الناعمة
.والتجاويف
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المزاج التكميلي
استمتع بدرجات اللون األزرق في لوحة مستوحاة من
 وسلّ ط الضوء على مساحتك بمسحة.المنسوجات التقليدية
.متكاملة من اللون البرتقالي ودفء الخشب الطبيعي

Complementary Mood
Play with the blue tones in the palette and take
inspiration from traditional textiles. Highlight your
space with a complementary pop of orange and the
warmth of natural wood.

8022 Tropical Peach — 8365 Abyss — 7926 Light Ochre
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8022 Tropical Peach — 8346 Misty Harbour — 8532 Easter Lily

َ فَ ْخ ر

8532 Easter Lily — 8365 Abyss — 7366 Ashberry — 9528 Under Ground
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نيوتوبيا

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 through.

الرؤية المستقبلية
 على،ينطوي اتجاه “نيوتوبيا” المصمم لتحقيق المثالية
 وتدعمنا التقنية من خالل.رؤية لمستقبل مشرق ونظيف
المنازل الذكية كما تعزز المجتمع بحلول مبتكرة لكل
ً
وصول إلى العافية وإنتاج
شيء بد ًءا من تصميم المنتج
 وتسمح البساطة الواضحة لهذا الجمال الدقيق.الغذاء
.بالتألق من خاللها

41

newtopia

inspiration
42

اإللهام

نيوتوبيا

Pure Lines
Simplicity of shape and form brings our focus to the smallest
details. The interplay of a gloss and matte texture, or how colour
alters in light and shade are signature elements of Newtopia, a
carefully considered and minimalist space of the future.

الخطوط الصافية
 والتفاعل.تجذب بساطة الهيئة والشكل تركيزنا إلى أصغر التفاصيل
بين النسيج الالمع والنسيج غير الالمع أو الكيفية التي بها يتغ يّر
 وهي،”اللون في الضوء والظل هما من العناصر ال ُم م يّزة في “نيوتوبيا
.مساحة مدروسة بعناية ومعتدلة في المستقبل
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لوحة األلوان

نيوتوبيا

العنب الناعم

7190
Vintage Velvet

أخضر الجاد

2435
Jade Green

الريشة الزرقاء

9186
Feather Blue

األزرق النادر

9166
Rare Blue

النجم المتأللئ

8466
Twinkling Star

الثلج الوردي

9452
Frost Pink

المالطفة الكريمية

7835
Cream Caress

االختفاء

9196
Disappear

البرقوق البري

8125
Wild Prune

السماء العاصفة

9181
Stormy Sky
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الصفاء التام
هناك ثقة عالمية جديدة بالغة في لوحة ألوان “نيوتوبيا”
بد ًءا من خيال العشب األخضر المثالي المرصود في
أخضر الجاد إلى الظل األحمر المتطور والمتكامل في
البرقوق البري .ويتم التعبير عن نضارة المجموعة النقية
والنظيفة بتدرج من األلوان الزرقاء الواضحة .ويتع ّم ق
لون االختفاء نادر الوجود من خالل درجة لون الريشة
الزرقاء ،وتشتد في تد فّ ق من األزرق النادر .وتُ ث بّت درجة
لون السماء العاصفة األغمق بالمجموعة من خالل النجم
المتأللئ والمالطفة الكريمية حيث تضيف دف ئً ا لطي فً ا
ومتوازنً ا .ويضفي الثنائي األرجواني النقي المتمثل في
درجة لون العنب الناعم وبرودة درجة لون الثلج الوردي
طبقة غير متوقعة من األنوثة إلى هذه المجموعة.

Perfect Clarity
There is a brave new-world confidence in the
Newtopia colour palette, from the fantasy of
a perfect lawn captured in Jade Green to the
sophisticated complementary red shade of
Wild Prune. Pure and clean, the freshness of
the collection is expressed in a gradient of clear
blues. The barely-there Disappear deepens
through Feather Blue and intensifies in a punch of
Rare Blue. Darkest Stormy Sky anchors the group
with Twinkling Star and Cream Caress adding a
delicate balancing warmth. The refined purple duo
of shaded Vintage Velvet and cool Frost Pink bring
an unexpected layer of femininity to the collection.

newtopia

colour combinations
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نيوتوبيا

عجائن الباستيل المستخدمة في
التأسيس

المساحات المفتوحة
تمثل مسحة من المالطفة الكريمية األساس
السحابي لمجموعة رياضية من درجات اللون
األزرق المستوحاة من السماء واللون
األخضر العشبي .ويعمل التداخل اللوني بين
درجتي لون الريشة الزرقاء واألزرق النادر
على إيجاد الضوء والظل ،في حين تُ كمل
درجة لون الجادة الخضراء الشعور الجديد
بالهواء الطلق.

نُ ق ّد م لكم العمق ال ُم عقد لدرجة لون السماء
العاصفة إلى ثنائية حلوة تضم درجتي
لون الثلج الوردي واالختفاء والتي تجعل
اقت ران عجينة الباستيل الكالسيكية ُم قتر ًح ا
أكثر تطورًا .وتضفي اللمسة الزرقاء الدافئة
المتمثلة في درجة لون الريشة الزرقاء لمسة
من الطاقة على هذه التوليفة.

Open Spaces

Grounded Pastels

A sweep of Cream Caress is the
cloud-like foundation for a sporty
combination of sky inspired blues
and lawn green. The tonal interplay
of Feather Blue and Rare Blue create
light and shade, while the accent of
Jade Green completes a fresh
outdoor feel.

Introducing the complex depth
of Stormy Sky to a sweet duo of
Frost Pink and Disappear makes a
classic pastel pairing an altogether more
sophisticated proposition. The warm
blue accent of Feather Blue brings a
touch of energy to the combination.

اآليس كريم

األلوان الجريئة

توجد داخل لوحة ألوان نيوتوبيا النضرة بعض
األلوان الكريمية التي تستثير م زا ًج ا أكثر
لط فً ا .وتمتزج درجة لون المالطفة الكريمية
برقة مع طاقم القهوة الذي يمثله درجتا لون
النجم المتأللئ والثلج الوردي .وفي مزيج
اآليس كريم هذا ،تُ ضيف درجة لون العنب
الناعم لمسة حادة فاكهية اللون.

تُ مثّ ل الش راكة التكاملية بين درجتي لون
البرقوق البري الحم راء والجادة الخضراء
ج رأة التص ّورات في هذه التوليفة .وبعد
تأطير أناقة درجة لون السماء العاصفة
يسمو هذا الثنائي الديناميكي بأقل مستوى
من سطوع درجة لون االختفاء في سبيل
الخروج بمظهر معاصر.

Ice Cream

Bold Accents

Within the crisp Newtopia palette are some
creamier hues evoking a gentler mood.
Cream Caress blends softly with the coffee
cast of Twinkling Star and Frost Pink.
In this ice cream mix, Vintage Velvet adds
a touch of fruity sharpness.

The complementary partnership of red
Wild Prune and Jade Green is the bold
narrative in this combination. Framing the
elegance of Stormy Sky, this dynamic
duo is lifted by the minimalist brightness
of Disappear for a contemporary aspect.
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الضوء والظل
تبرز الخصائص الباردة ذات الهواء المتجدد للوحة مع
 وتضيف.تباينات داكنة من خالل الخشب والسقوف
َم سحات ُم توهّ جة من األزرق الدافئ نوعية رسومات
.جريئة

Light and Shade
The cool, airy qualities of the palette are given
definition with darker contrasts through woodwork
and ceilings. Electric pops of warm blue add a bold

9181 Stormy Sky — 7190 Vintage Velvet — 9452 Frost Pink

applications
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نيوتوبيا

8466 Twinkling Star — 7835 Cream Caress — 9166 Rare Blue

9181 Stormy Sky — 9186 Feather Blue — 9166 Rare Blue —9196 Disappear
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9452 Frost Pink — 7190 Vintage Velvet — 9181 Stormy Sky

2435 Jade Green — 8466 Twinkling Star — 7190 Vintage Velvet
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9181 Stormy Sky — 8125 Wild Prune — 9196 Disappear

Single Statement
Make a bold statement with a dramatic feature wall in an
intense shade. Contrasted paler woodwork, furniture and
textiles keep the mood light and welcoming.

بيان واحد
،قم بإنشاء بيان جريء على جدار د راماتيكي مميز بدرجة لون كثيف
حيث يعمل الخشب والمفروشات والمنسوجات المغلفة بلون مغاير
.على الحفاظ على الضوء الم زاجي والترحيب
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ُح لُ م

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.

الصورة المثالية
يمكننا في هذا التص ّور الحالم إيجاد الصورة األمثل؛ عبر
 وتعمل.تصفيتها وزيادتها الستحضار م زاج سحري للحياة
التأثي رات التحويلية للضوء واللون على إيجاد إمكانيات
ً
 ومن هنا.فاصل بين الخيال والواقع
بصرية جديدة وخ طً ا
.ال توجد حدود إلبداعنا

dream
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صور رقمية خادعة
تعد النوعية الفائقة للصور المعززة رقم يًا
 بينما يتم.والمسلية جز ًءا من العالم الحديث
 تتعاظم قوة اللون،تسوية المنسوجات وتهذيبها
 إن إيجاد.في هذا التص ّور البصري الخالص
ً
.جمال لهو أمر في متناول أيدينا
واقعية أكثر

Digital Illusions
The fantastical quality of digitally disrupted
and playfully enhanced images are part
of the modern world. As textures are
smoothed and perfected, the power of
colour is amplified in this purely visual
storytelling. A more beautiful reality is at
our fingertips.
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الخور الصخري

8461
Stone Creek

الحرير الوردي

9413
Pink Silk

المظلة الوردية

8169
Pink Parasol

ا لثلج

8025
Popsicle

عصير البرتقال

7959
Orange Crush

الريف الفيروزي

7438
Rustic Turquoise

التوهج الحلو

9268
Sweet Shine

حديقة السالم

9273
Peace Park

المزرعة الطازجة

9269
Farm Fresh

ابتسامة الزعفران

7872
Saffron Smile
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الخيال البهيج
لقد ألهم التفاؤل ،والتحول واإلمكانيات الالمتناهية
“ح ْل م” .وتم رصد التدرجات اللونية لمنشور
لوحة ألوان ِ
(بصريات) ُم ضاء في وسط هذه المجموعة .وتخلق
الطبقات والتناغم شعورًا بالمرونة؛ فالفيروز المتوهج
في درجة لون حديقة السالم ودرجة لون الثلج الخوخية
المكملة تنو ٌ
ع أكثر عم قً ا في درجتي اللون الكثيفتين
الريف الفيروزي وعصير البرتقال .ويتم موازنة الحالة
الد رامية المتعاكسة لدرجتي لون الحرير الوردي
وروعة المنتجات الطازجة من المزرعة وذلك من خالل
المجموعة الثالثية لحلوى شعر البنات التي تصمم
درجات األلوان المظلة الوردية والتوهج الحلو وابتسامة
الزعفران .وتكون درجة لون الخور الصخري الداكنة هي
لون التأسيس لهذه المجموعة من األلوان.

Joyful Fantasy
Optimism, transformation and endless possibilities
inspired the Dream palette. The colour gradients of
a light filled prism are captured in the center of the
collection. Layers and harmonies create a feeling
of fluidity; the glowing turquoise of Peace Park
and the complementary peachy Popsicle have
deeper variants in intense Rustic Turquoise and
Orange Crush. The opposing drama of Pink Silk
and Farm Fresh are balanced with the sweet
cotton candy trio of Pink Parasol, Sweet Shine and
Saffron Smile. The dark weight of Stone Creek
grounds the collection.

dream
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ُح لُ م

الطاقة المتساوية

عجائن الباستيل الحديثة

تتفاعل األلوان الالفتة للنظر والمفعمة
عال
بالحيوية ذات الكثافة المشبعة بتباين
ٍ
من أجل الحصول على مزيج نابض بالحياة
والشباب .وتفور درجتا لون المظلة الوردية
والحرير الوردي في انسجام على الوضوح
المائي لدرجة لون حديقة السالم و َم س َح ة من
درجة لون المنتجات الطازجة من المزرعة.

يكتمل اللون الخوخي الرقيق الضارب إلى
البرتقالي المتمثل في درجة لون الثلج بشكل
رائع من خالل اللون األزرق المائل إلى
الخضرة لدرجة لون التوهج الحلو .ومع مزيد
من التش بّع ،تخلق درجة لون المظلة الوردية
بع دًا ثان يًا للباستيل من خالل درجة لون
الخور الصخري مما يعمل على إيجاد ربط
متكامل بالمجموعة.

Equal Energy

Modern Pastels

Arresting and energetic colours with
saturated intensity interact in high
contrast for a vibrant and youthful
combination. Pink Parasol and Pink Silk
fizz in harmony against the aqua clarity
of Peace Park and a pop of Farm Fresh.

The soft peachy-orange of Popsicle is
beautifully complemented by the delicate
green blue of Sweet Shine. With more
saturation, Pink Parasol creates a second
pastel dimension with Stone Creek
bringing a mature anchor to the group.

حب الحلوى

الشواطئ النقية

تثير مجموعة ثالثية من درجات لون الفواكه،
وتضم عصير البرتقال والثلج وابتسامة
الزعفران من النصف الدافئ لعجلة األلوان
ذكريات الطفولة من الحلويات السكرية.
و يَ منح الم زاج األصفر الحزين دع ًم ا متوازنً ا
من خالل رشة من درجة لون الحرير الوردي.

توجد درجات اللون المائية بيئة مثالية
ل ِم ساحة حالمة .وبقياس متسا ٍو للريف
الفيروزي والتوهج الحلو ،تُ كمل شريحة
صغيرة من حديقة السالم درجة لون متوسطة
تدر ًج ا رائ ًع ا .وتُ ل ّم ح درجة لون المنتجات
الطازجة من المزرعة إلى الوعد بتضمين
أوراق الشجر والنباتات في هذه المناظر
الطبيعية الخيالية.

Candy Crush
A fruity trio of Orange Crush, Popsicle
and Saffron Smile from the warm half
of the colour wheel evoke childhood
memories of sugared sweets. The wistful
yellow mood is given a balancing lift with
a splash of Pink Silk.
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Pure Shores
Aquatic tones create the perfect
environment for a dreamy space. With an
equal measure of Rustic Turquoise and
Sweet Shine, a simple slice of mid-tone
Peace Park completes a glorious gradient.
Farm Fresh hints at the promise of foliage

dream

8025 Popsicle — 9268 Sweet Shine — 7872 Saffron Smile

applications
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8169 Pink Parasol — 7438 Rustic Turquoise — 8461 Stone Creek

التطبيقات

ُح لُ م

Pastel Blocks
Explore the grown-up possibilities of pastels with all-over
application or clever colour block features. Dress with considered
and minimal accessories for a super modern aesthetic.

كتل الباستيل
استكشف اإلمكانيات ال رائعة للباستيل مع التطبيقات الشاملة أو مي زات
 زيّن بأقل اإلكسسوارات المدروسة للحصول على.كتلة األلوان المالئمة
.لمسة جمالية عصرية رائعة

9268 Sweet Shine — 9273 Peace Park — 9269 Farm Fresh — 9413 Pink Silk
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dream

الكود اللوني
خذ درجات لون واحد إليجاد تعبير دقيق
 ويمكن أن تبرز طبقات.لتكتل لون واحد
األلوان المتدرجة المساحة الخاصة بك مع
.الحفاظ على السمة الجمالية المتناغمة

Colour Code
Take the tones of a single hue to create
a nuanced expression of colour blocking.
Tonal colour layering can define your space
while retaining a harmonious aesthetic.

9268 Sweet Shine — 9413 Pink Silk — 8461 Stone Creek

62

ُح لُ م

7959 Orange Crush — 7872 Saffron Smile — 8025 Popsicle

7959 Orange Crush — 7872 Saffron Smile — 9268 Sweet Shine — 9273 Peace Park
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colour flow

8532 Easter Lily

7835 Cream Caress

7872 Saffron Smile

8219 Lavender Hush

9452 Frost Pink

8025 Popsicle

8169 Pink Parasol

9546 Coastal Wood

9399 Raw Melon

8104 Vintage Rose

8022 Tropical Peach

7959 Orange Crush

X120 Code Red

7926 Light Ochre

9413 Pink Silk

8125 Wild Prune

8102 Bottled Grape

colour flow
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9268 Sweet Shine

7880 Honey Mustard

8346 Misty Harbour

7809 Chinese Tea

9273 Peace Park

2435 Jade Green

8365 Abyss

9186 Feather Blue

7438 Rustic Turquoise

9166 Rare Blue

9269 Farm Fresh

7366 Ashberry

9181 Stormy Sky

8209 Shell Purple

7190 Vintage Velvet

تدفق األلوان

. بعض التطورات الجميلة في اتجاهات األلوان2019 نتوقّ ع في عام
 بد ًءا من،يبرز الطابع النسائي عبر مجموعة رائعة من األلوان الوردية
درجات األلوان المتوسطة الهادئة األنيقة وحتى الصفاء التام للكشافات
.الملونة
9196 Disappear

تتجاوز قوة اللون الوردي حدودها وتحل بسلسلة من درجات اللون
 وتجسد األلوان. والشمام2019 المرجانية التي تضم لون المستقبل
المصفرة الدفء العضوي اللطيف أثناء دورانها برفق في المساحات
.الخض راء الباعثة على الهدوء وال راحة

8252 Autumn Day

8466 Twinkling Star

9528 Under Ground

ويقدم تعديلنا لأللوان الزرقاء والخض راء درجات لونية مكثفة ومشبعة
 وفي هذا العام من.على خلفية من درجات األلوان الفاتحة السماوية
 نحتفل بمجموعة منتقاة من األلوان،األلوان الجريئة والجميلة
.المحايدة المتوازنة تما ًم ا بين الدفء والبرودة
In 2019 we see some beautiful developments in colour trends.
Femininity makes a mark with an exquisite selection of pinks,
from elegantly muted mid-tones to the pretty clarity of almost
candied brights.
The power of pink reaches beyond and into a series of coral
tones featuring The Colour of Tomorrow 2019, Raw Melon.
Yellows embody a gentle organic warmth as they roll gently
into softly shaded and comforting greens.

9481 Raining Grey

8401 Song of Nature

Shades shown in print form on these pages
are only for representation. For actual shade
selection, please refer to the fan deck.
9454 Arctic Shadow

Shades shown in print form on these pages
are only for representation. For actual shade
selection, please refer to the fan deck.

8461 Stone Creek

تدفق األلوان
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جهات االتصال

contacts

شركة الدهانات اآلسيوية الدولية الخاصة المحدودة

Asian Paints International Private Limited

Bahrain البحرين

Oman ُع مان

Singapore سنغافورة

UAE اإلمارات العربية المتحدة

Tel +973 17 123700
Fax +973 17 730689

Tel +968 24596709
Fax +968 24501531

Tel +65 6261 5224
Fax +65 6265 6356

Tel +971 4 3391000
Fax +971 4 3391322

Bangladesh

India

Nepal

Sri Lanka

Tel +880 2 9859329
Fax +880 2 9881186

Tel +91 22 39818000
Fax +91 22 39818888

Tel +977 1 4423777
Fax +977 1 4417606

Tel +94 11 2658621
Fax +94 11 3658200

Fiji

Solomon Islands

Tonga

Vanuatu

Tel +679 6662799
Fax +679 6663959

Tel +677 30484
Fax +677 30429

Tel +676 24322
Fax +676 22482

Tel +678 25963
Fax +678 25965

Fiji

Samoa

Tel +679 3304100
Fax +679 3303007

Tel +685 20881
Fax +685 23164

Egypt

Ethiopia

Sri Lanka

Tel +202 38281090-99
Fax +202 38331271/5

Tel +00251-11-4391037/38
Fax +00251-11-4390254

Tel +94 38 22 40040
Fax +94 38 22 40046

Darwish Trading Co
Operating Partner, Qatar
Berger Paints Emirates Ltd.
Tel +974 44693489

 قطر،شريك التشغيل
شركة دهانات برجر
م.م.اإلما رات ذ
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شركة درويش للتجارة

@asianpaintsarabia
www.asianpaintsarabia.com

