
COLOUR DESIGN BY JOTUN

identity
هـــو يتــــي

تصميــــم األلـــوان من جـــوتن



Subtle transitions and shifts 
of nuance within a single  

colour family create the  
most delicate surroundings.

: :  H A R M O N I E S

انتقال بسيط بين تدرجات اللون نفسه 
قادر على توفير مساحة ذات طابع 
سلس ومريح باإلضافة إلى تناغم 

يبعث بالراحة والوضوح الفكري.

تناغم : :

مساحتك حقل إبداعك. اخُرج عن 
ب  المألوف والمتعارف عليه وجرِّ

مزج ألوان جديدة تُعّبر عن هويتك 
وتحكي قّصتك. 

دّقة : :

          / WALL: JOTUN 2024                / SENSES
                              / WALL DETAIL: 
JOTUN 20120                             / ORGANIC RED

             / WALL: JOTUN 20119                                          / TRANSPARENT PINK

          / WALL: JOTUN 12082                           / REFINED YELLOW

                      / WALL AND DOOR: JOTUN 7629                            / ANTIQUE GREEN 
JOTUN 7613                               / NORTHERN MYSTIC

The space is yours to create. Break 
with convention, avoid the expected 
and experiment with surprising 
new colour combinations to reflect 
your own identity and tell your own 
story.

: :  P R E C I S I O N

ترانسبيرانت بينك

سنسز

أورجانك ريد

جدار

جدار
تفاصيل الجدار

جدار و باب أنتيك جرين
نورثرن مستك

جدار ريفايند يلو



Life moves fast. A million things happen to each of us every day, changing 
the way we think and feel in small, sometimes imperceptible ways. Out in 
the world, our identities are constantly shifting and evolving – sometimes, 

it can be hard to keep track of who we are and what we like.

Home is different. Home sets the mood we begin the day with and the 
tone of the welcome we return to. It should ground us and comfort us – 

a constant, ever-reliable reminder of what makes us happy. Home is the 
living story of who we are, told in the objects and colours we fill it with. 

Create your personal space with colours designed by Jotun.

This colour card is designed to give you a starting point to
create a space for your story. It contains ideas and inspiration for choos-
ing the colours and combinations that reflect and enhance who you are 

– your own personal colour identity.

بات وقع الحياة في أيامنا هذه أسرع من أي وقت مضى. لحظات، مواقف ومشاعر عديدة نمّر بها 
كل يوم فُتغّير أسلوب تفكيرنا ونظرتنا إلى أبسط األمور. وهكذا، يومًا بعد يوم ومع مرور الوقت، 
تنضج شخصيتنا وكذلك هويتنا شيئًا فشيء. وفي بعض األحيان، يُصبح من الصعب علينا إدراك 

حقيقة ما نُحب وما يداعب حواسنا بالفعل.

أيضًا  يبدأ يومنا وفيه  بيتنا فهو مختلف تمامًا، فهو نقطة تواصلنا مع ما في داخلنا. فيه  أما 
تنتهي حكاياتنا كل ليلة. في البيت، نعود ألصل هويتنا ولما يبعث الراحة في نفوسنا ونتذكر 

من خالل تلك األشياء الصغيرة المنتشرة في أركانه ما يُثري روحنا. 
نُزّين جدرانه فيه. فليصنع كّل  بيتنا مرآتنا. يحكي قّصتنا في كل غرض نختاره له وكل لون 

ألوان جوتن.  الخاصة ويُعّبر عما في داخله مع  منا مساحته 

تُشكل بطاقة األلوان هذه خطوط حكايتك وأساس مساحتك. فيها أفكار وأساليب تُساعدك 
على اختيار األلوان التي تناسب شخصيتك لتعّبر عما يجول في خاطرك بألوانك الخاصة.

A perfectly judged palette of 
neutrals will always create 
an inspiring space. Combine 
that neutral base with 
powerful accent colours to 
create striking effects and 
exciting spaces, packed with 
personality.

دائمًا ما تنجح لوحة متناسقة من األلوان 
الحيادية في خلق مساحة مليئة باإللهام. 

ولو دمجنا لونًا حياديًا مع لون بارز نحصل 
على تأثير الفت ومساحة مثيرة لالهتمام 

ومفعمة بأسلوب متميز. 

ألوان حيادية جديدة : :

: :  N E W  N E U T R A L S
           / WALL: JOTUN 12074                 / PEACHY

          / WALL: JOTUN 12076                          / MODERN BEIGE

                                       / FRONT PAGE:
              / WALL: JOTUN 12083                 / DEVINE
              / WALL: JOTUN 1024                       / TIMELESS

Lisbeth Larsen ليسبث الرسن 
Global Colour Manager Jotun

المديرة العالمية لأللوان  ـ جوتن

عودة إلى هويتنا

REMEMBER WHO YOU ARE

جدار  بيتشي

جدار مودرن بيج

جدار دفاين
جدارتايمليس

الصفحة األمامية



          / WALL: JOTUN 12083                / DEVINE
          / WALL: JOTUN 1024                      / TIMELESS

A focus on the beauty in simplicity creates timeless spaces where the mind  
can be free and clear. Nothing is unnecessary, and every colour, every object,  

speaks of quality, craftsmanship and personal resonance.

calm
هـــادئ

حين نُركز على الجمال في البساطة نُدرك أن البساطة تُحرر العقل وتمأله وضوحًا. ال مكان لما هو غير أساسي. في كل لون 
الجودة والحرفة وحكاية شخصية هنا وهناك. وكل غرض تعبير عن 

جدار
جدار

دفاين
تايمليس



H A R M O N I E S   : :   S E R E N I T Y   : :   N E W  N E U T R A L S

          / WALL: JOTUN 12074                 / PEACHY

          / WALL: JOTUN 12078                                 / COMFORT GREY

 / WALL: JOTUN 12078                                / COMFORT GREY
/ WALL: JOTUN 1622                      / REFLECTION

          / WALL: JOTUN 12077                        / SHEER GREY

:      ألوان حيادية جديدة :     سكون        : تناغم        :

As life grows faster, busier and 
more complicated, we are drawn 

to slowness and simplicity. We seek to 
design the possibility of peace 

and clarity into our homes, creating 
areas of comfort and contemplation 
– the stillness of a Nordic landscape, 

the calm of a Zen sanctuary. 

وتعقيداتها،  وانشغاالتها  الحياة  سرعة  ازدادت  كلما 
إلى البساطة والهدوء. وهذا ما  ازداد شوقنا  كلما 

بيوتنا مستوحاة  أجواء مريحة في  إلى خلق  يدفعنا 
األجواء االسكندينافية وهدوء أسلوب  من سكون 

والتأمل. التي تساعدنا على االسترخاء  »ِزن« 

جدار كمفرت جراي

جدار بيتشي

جدار شير جراي

جدار
جدار

كمفرت جراي
رفلكشن



Character and depth emerge in gentle contrasts between soft 
neutrals and tactile surfaces. A considered spectrum of varying 
textures adds intrigue to the simplest of spaces, breathing 
refreshing warmth and honesty into the home.

          / WALL: JOTUN 12074                 / PEACHY

          / WALL: JOTUN                                                         / LADY DESIGN MINIMAL       

             / TABLE: JOTUN 10678                   / SPACE       

ألوان جديدة  للتصّنع فيها. تحتوي على  المساحات منعشة ومبهجة وال مكان  تكون هذه 
والدافئة وأخرى متفارقة تمامًا. تلك مساحات خالية من  الحيادية  األلوان  وعصرية منها 

والتي  قلوبنا  على  العزيزة  المعدودة  األشياء  تلك  عنها  تعّبر  التي  بالمعاني  ومليئة  الفوضى 
جمالها. إلبراز  المثالية  األماكن  لها  اخترنا 

H A R M O N I E S

تناغم

مظهر كالسيكي روماني

CLASSIC ROMAN FINISH

Add a warming touch of antiquity  
to your wall with the Lady Design Romano 
range of stone-effect paints – perfect for  

introducing character and texture.

أِضف لمسة من عتق الماضي إلى جدارك مع مجموعة 
تصميمات ليدي رومانو، الدهان الداخلي الذي يمنح الجدران 

مظهراً حجريًا. إنه الوسيلة األمثل إلضافة ملمس جديد 
وطّلة جديدة إلى مساحتك.

طاولة

جدار

سبايس

بيتشي

جدار مينيمال من ليدي ديزاين



Such spaces are fresh, bright and honest, coloured with a new and 
modern palette of soft neutral tones and warm, subtle contrasts.  
They are empty of clutter, but full of meaning, giving those few  
considered objects that are special to us a stage on which to shine.

 / WALL: JOTUN 10290                                / SOFT TOUCH       

             / TABLE: JOTUN 12086                                / RUSTIC PINK

S E R E N I T Y

سكون

الحيادية  األلوان  بين  اللطيف  التباين  المساحة وعمقها من خالل  يظهر طابع 
مظهراً  المختلفة  المالمس  من  سلسلة  تُضفي  الملموسة.  واألسطح  الهادئة 

وواقعية. دافئة  طلة  فتمنحها  المساحات  أبسط  على  مشّوقًا 

جدار سوفت تاتش

طاولة راستيك بينك



          / WALL: JOTUN 12076                           / MODERN BEIGE

N E U T R A L S

الحيادية األلوان 

جدار مودرن بيج



/ WALL: JOTUN 12078                                 / COMFORT GREY

 / WALL: JOTUN 12075                            / SOOTHING BEIGE        / WALL: JOTUN 12077                        / SHEER GREY       

This new palette of neutrals creates the finest balance 
between the cleanliness of minimalism and the energy 
of colour. Slight shifts of shade in monochrome spaces 
adjust the atmosphere by degrees, towards welcoming 

warmth or cool, contemplative stillness.

المثالي بين نقاء أسلوب  التوازن  الحيادية  األلوان  الجديدة من  اللوحة  تُوّفر هذه 
انتقاالت  األلوان.  اقتناء ما هو أساسي فقط( وطاقة  )المبني على  المينيمالزم 

األحادية بدرجات خفيفة  المساحات  الواحد تعّدل جو  اللون  بسيطة بين درجات 
والتأمل. بالهدوء  تبعث  وأخرى  بالترحاب  دافئة مليئة  نحو طلة 

جدران جميلة كل يوم

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY

Give your walls the silky finish of Wonderwall,  
a washable paint for a home built to be lived in.

امَنج جدران منزلك لمسة حريرية أنيقة مع دهان 
فينوماستيك »مذهل« القابل للغسل لتضمن لك جدران 

جميلة في بيت تمضي فيه أسعد اللحظات.

N O T E S   : مالحظات     :

جدار كمفرت جراي

جدارجدار سوذنج بيجشير جراي



 / WALL: JOTUN 3377                               / SLATE LAVENDER
/ WALL IN FRONT: JOTUN 12078                                / COMFORT GREY       

Our homes are our galleries – the places we store and showcase our hopes and  
memories. The objects we surround ourselves with carry messages and meanings that 

are shaped by the artworks around them and the colours of their surroundings.  

refined
راقــــي

بها معاٍن وحكايات على  أنفسنا  نُحيط  التي  األغراض  آمالنا ونعرض ذكرياتنا. تحمل  الشخصية حيث نجمع  منازلنا هي معارضنا 
تُجاملها. وألوان  فنية  تحف  شكل 

جدار
الجدار األمامي

ساليت الفندر
كمفرت  جراي



C O N T E M P O R A R Y   : :   C U R A T E D   : :   H U M A N  N A T U R E

Changes in colour create new contexts and 
moods; the story told by a backdrop of muted  

lavender is given depth and character by the forms 
and textures of the objects beside it – and the 
statement they make is strengthened in turn.

القصة  أيضًا.  والمزاج  السياق  تغير معها  األلوان  تغيرت  كلما 
األشكال  أكثر عمقًا بفضل  تُصبح  الخزامى  لون  التي يحكيها 
به. هكذا، يكون  المحيطة  األشياء  تُصاحب  التي  والمالمس 

قويًا.   المساحة  على  وقعها 

          / WALL: JOTUN 7628                / TREASURE
        / BOARD: JOTUN 12084                                / DUSKY PEACH

          / WALL: JOTUN 12076                          / MODERN BEIGE       

          / WALL: JOTUN 7629 ANTIQUE GREEN /        

Vintage treasures, new design pieces, 
artworks in different styles and  

mediums… The articles we collect 
throughout our lives form eclectic  

juxtapositions and surprising  
contrasts – a new aesthetic emerges 
from the personal story of our homes.  

مختلفة  فنية  وتحف  عصرية  قطع  قديمة،  كنوز 
األشكال واأللوان. تلك هي قطع نجمعها في 
وتباينًا  منشوداً  تقاربًا  فُتشكل  الحياة  مشوار 

يُولد جمال جديد من قصص بيوتنا  الفتًا. هكذا، 
الشخصية. 

:      شخصية :     ُمختارة        : عصرية        :

جدار
لوح

تريجر
داسكي بيتش

جدار أنتيك جرين

جدار مودرن بيج



JOTUN 1622                         / REFLECTION JOTUN 12077                        / SHEER GREY

JOTUN 1024                       / TIMELESS JOTUN 10678                    / SPACE

JOTUN 3377                                 / SLATE LAVENDER JOTUN 12074                 / PEACHY

JOTUN 12079               / GLEAM JOTUN 12080                                     / SOFT RADIANCE

JOTUN 10290                                / SOFT TOUCH JOTUN 12083                / DEVINE

JOTUN 20119                                           / TRANSPARENT PINK  JOTUN 12086                                 / RUSTIC PINK

JOTUN 7626                          / AIRY GREEN JOTUN 7627                    / REFRESH

All colours reproduced are shown as close to actual paint colours as modern printing techniques allow. Where colour matching is critical, an applied 
sample is recommended. Colours can only be rendered correctly using Fenomastic or other Jotun-products tinted with Jotun Multicolor Tinting System.

إن جميع األلوان الظاهرة هنا هي أقرب ما يكون إلى ألوان الدهان الحقيقية، وذلك وفقًا لما تسمح به تقنيات الطباعة العصرية. حين يكون تطابق األلوان أساسيًا في التصميم، يُنصح بطالء عّينة
.Jotun Multicolor Tinting System على الجدار نفسه. ال يمكن دهن األلوان بالشكل الصحيح إال عند استخدام فينوماستيك أو غيره من منتجات جوتن الملّونة مع نظام

ساليت الفندر بيتشي

سبايس

شير جراي

ريفرش

سوفت راديانس

دفاين

راستيك بينك

تايمليس

رفلكشن

ايري جرين

جليم

سوفت تاتش

ترانسبيرانت بينك



JOTUN 12078                                 / COMFORT GREY JOTUN 0394                              / SOFT GREY

JOTUN 12075                             / SOOTHING BEIGE JOTUN 12076                          / MODERN BEIGE

JOTUN 20118                  / AMBER RED JOTUN 7613                                  / NORTHERN MYSTIC

JOTUN 12081                         / SILKY YELLOW JOTUN 12082                         / REFINED YELLOW

JOTUN 12084                                / DUSKY PEACH JOTUN 12085              / RURAL

JOTUN 2024                  / SENSES JOTUN 20120                           / ORGANIC RED

JOTUN 7628               / TREASURE JOTUN 7629                             / ANTIQUE GREEN

All colours reproduced are shown as close to actual paint colours as modern printing techniques allow. Where colour matching is critical, an applied 
sample is recommended. Colours can only be rendered correctly using Fenomastic or other Jotun-products tinted with Jotun Multicolor Tinting System.

آمبر رد نورثرن مستك

سوذنج بيج

كمفرت جراي

تريجر

سلكي يلو

داسكي بيتش

سنسز

مودرن بيج

سوفت جراي

أنتيك جرين

رفايند يلو

رورال

أورجانك رد



          / WALL: JOTUN 7628               / TREASURE       

          / WALL: JOTUN 3377                                 / SLATE LAVENDER       

إذ ال مكان للسطحية.  انتقاؤه في منازلنا معنى وفكرة  لكل غرض يتم 
الترتيب في  اعتناق أسلوب  هذه األجواء تحتفل باألصالة والجمال مع 

الحياة. لتحسين  للتكنولوجيا  الالمتناهية  واإلمكانيات  الحديثة  التصاميم 

Past and future, human eccentricity and tech-inspired design,  
sit side by side in a vibrant, sense-stimulating palette  
of greens and yellows. Contrasting materials and surface  
textures – coarse and smooth, matt and gloss – create intriguing 
juxtapositions and calming spaces, resonant with optimism.

جدار تريجر

جدار ساليت الفندر



Every eclectic article in our homes is considered, but nothing 
is superficial. Such environments celebrate authenticity and 

beauty, while embracing the cleanliness of contemporary design 
thinking and the life-enhancing possibilities of technology. 

H U M A N  N A T U R E

         / WALL: JOTUN 12081                         / SILKY YELLOW       

          / WALL: JOTUN 7629                           / ANTIQUE GREEN    

          / WALL: JOTUN 7627                   / REFRESH      

اإلنسان وتصاميم مستوحاة  والحاضر، أشكال غريبة من صنع  الماضي 
الحواس  تُحاكي  لوحة مبهجة  إلى جنب في  تلتقي جنبًا  التكنولوجيا  من 

. أما تباين المواد ومالمس األسطح بين  عبر تدرجات األصفر واألخضر 
لالهتمام  مثيراً  تجاوراً  والالمع، فكل ذلك يخلق  والمطفي  والخشن  الناعم 

بالتفاؤل.  تبعث  هادئة  ومساحات 

C O N S I D E R E D

ُمعتبر

دهاننا األجمل على اإلطالق

OUR MOST BEAUTIFUL 
PAINT EVER

Capture your ideal shade with  
My Home Rich Matt, designed to deliver  
true, deep colour with a rich matt finish  

– our most beautiful paint ever.

احصل على درجة اللون المثالية مع دهان بيتي مطفي غني 
المصّمم ليمنحك لون غامق بملمس غني ومطفي. إنه 

دهاننا األجمل على اإلطالق.

جدار أنتيك جرين

جدار ريفرش

جدار سلكي يلو



          / WALL: JOTUN                                                                          / LADY DESIGN CONCRETE COCKTAIL      

                     / WALL AND DOOR: 
JOTUN 7629                           / ANTIQUE GREEN 
JOTUN 7613                                / NORTHERN MYSTIC
     

Creativity can only ever be personal. Break with convention;  
use colour combinations to create striking effects and  

unexpected moments. Asymmetries and unusual combinations 
can imbue the space with playful eccentricity; neutrals teamed 

with bolder shades can surprise the eye. Your home is your  
canvas to experiment and explore.

ألوان الفت لتخلق  المتعارف عليه واستخِدم مزيج  اإلبداع أمر شخصي. فَدعك من 
تناسق األشياء واعتماد أسلوب دمج غير معتاد  لحظات غير متوقعة. االستغناء عن 

بألوان حيادية مدموجة مع لون  المساحة طابعًا غريبًا. فاِجئ حاسة نظرك  يُعطيان 
الفنية فاختبر فيه كما يحلو لك واكتِشف روعته. بيتك لوحتك  بارز. 

مظهر كالسيكي روماني

CLASSIC ROMAN FINISH

Add a warming touch of antiquity  
to your wall with the Lady Design Romano 
range of stone-effect paints – perfect for  

introducing character and texture.

أِضف لمسة من عتق الماضي إلى جدارك مع مجموعة 
تصميمات ليدي رومانو، الدهان الداخلي الذي يمنح الجدران 

مظهراً حجريًا. إنه الوسيلة األمثل إلضافة ملمس جديد 
وطّلة جديدة إلى مساحتك.

N O T E S   : مالحظات     :

جدار

جدار و باب
أنتيك جرين

نورثرن مستك

كونكريت كوكتيل من ليدي ديزاين



/ WALL: JOTUN 12082                          / REFINED YELLOW

P R E C I S I O N

دّقة

جدار رفايند يلو



          / WALL: JOTUN 20120                           / ORGANIC RED
             / CEILING:                                    / RECLAIMED TIMBERS     

Surrounded by the polished precision of the modern world, it’s easy to feel rootless and 
detached.The warm colours of soil and sand provide the organic reassurance of the raw 

and the real; a strong but never overpowering style and a relaxed, rural atmosphere.   

raw
طبيعي

التراب  ألوان  تُذكرنا  الحديث ودّقته. هنا،  باالنقطاع عنها حين نغوص في تفاصيل عالمنا  االبتعاد عن جذورنا والشعور  من السهل 
ريفيًا يدعو لالسترخاء. الدافئة بما هو خام وحقيقي فتمنحنا أسلوبًا قويًا من دون أن يفرض نفسه وجواً 

جدار
سقف خشب مستصلح

أورجانك رد



R U S T I C  E L E G A N C E   : :   R A W  S H A P E S   : :   G R O U N D E D

          / WALL: JOTUN 20118                  / AMBER RED
          / WALL: JOTUN 12075                           / SOOTHING BEIGE       

          / WALL: JOTUN 20120                           / ORGANIC RED       

          / WALL: JOTUN 12078                                / COMFORT GREY       

In the world’s urban landscapes, 
we are less connected to the earth 

beneath our feet; it’s only natural  
that we should seek to reground  

ourselves, creating modern rustic 
spaces – easy on the eye and  

stirring to the soul.
 

اتصالنا باألرض في ظل تواجدنا في  غالبًا ما نفقد 
العالم،  حول  المنتشرة  الحضارية  المساحات 

إلى  العودة  إلى  الطبيعي أن نشتاق  فُيصبح من 
جذورنا من خالل خلق مساحات ريفية ينعم فيها 

الروح.  فيها  وتستمتع  النظر 

ر :      تجذُّ :     أشكال خام        : أناقة ريفية        :

جدار

جدار

أورجانك رد

كمفرت جراي

جدار
جدار

آمبر رد
سوذنج بيج



Deep earthy reds, sensuous peaches, greens and autumnal 
browns carry a promise of simpler living. A contemporary,  
boldly feminine palette balances rawness and refinement,  
the hand-crafted and clean-lined modernity.

         / WALL: JOTUN 20047                                                                                   / LADY DESIGN ROMANO BLUSHING PEACH             

          / WALL: JOTUN 7613                                  / NORTHERN MYSTIC       

          / WALL: JOTUN 20120                           / ORGANIC RED       

S O U L F U L

وجداني 

مظهر كالسيكي روماني

CLASSIC ROMAN FINISH

Add a warming touch of antiquity  
to your wall with the Lady Design Romano 
range of stone-effect paints – perfect for  

introducing character and texture.

أِضف لمسة من عتق الماضي إلى جدارك مع مجموعة 
تصميمات ليدي رومانو، الدهان الداخلي الذي يمنح الجدران 

مظهراً حجريًا. إنه الوسيلة األمثل إلضافة ملمس جديد 
وطّلة جديدة إلى مساحتك.

جدار بلشنج بيتش من ليدي ديزاين رومانو

جدار

جدار

أورجانك رد

نورثرن مستك



تُحاكي  التي  القرنفلي  اللون  الترابية وتدرجات  األلوان  إلى  المائلة  األحمر  ألوان 
البني -  األحاسيس واألخضر وكل ما يحمله الخريف معه من درجات 

المعاصرة  األلوان  الحياة. هي مجموعة من  تُعبر عن بساطة  ألوان  كلها 
خام  هو  ما  بين  تجانسًا  وتخلق  أنثوية  بلمسة  والمتميزة  والجريئة 

الحداثة. ونضارة  الحرفية  أصالة  وبين  ومصقول 

/ WALL AND WINDOW: JOTUN 12078                                / COMFORT GREY
/ WALL AND BED: JOTUN 2024                 / SENSES

          / WALL: JOTUN 20120                           / ORGANIC RED
             / TABLE: JOTUN 2024                 / SENSES        

R O O T E D

متجّذر

جدار
طاولة

أورجانك رد
سنسز

جدار و نافذة
جدار و سرير

كمفرت جراي
سنسز



          / WALL: JOTUN 12085              / RURAL
                                 / WINDOWS AND TRIMMINGS: JOTUN 12078                               / COMFORT GREY       

التي تُظهر جمال  الحرفية  القطع  البيت بصدق  الخام في  األجواء  تّتسم 
الحيادية  الترابية  األلوان  أما  التي لم تخضع ألي تعديل.  الطبيعية  المواد 

أخرى مشرقة وتخلق خطوطًا ظاهرة وطلة منعشة  ألوان  فتندمج مع 
العنان إلبداع غير محدود. تُطلق  ومساحات 

جدار رورال
نافذة و التفاصيلكمفرت جراي



         / WALL: JOTUN 7628              / TREASURE       

The raw home is crafted with artisanal honesty, celebrating  
the beauty of natural materials – the unprocessed and the 
imperfect. Earthbound neutrals meet and enhance more vibrant 
nuances, creating strong lines, fresh looks, and spaces that 
nourish creative possibility.

          / WALL: JOTUN 20120                          / ORGANIC RED       

          / WALL: JOTUN 12074                 / PEACHY       

A U T H E N T I C

أصلي

جدران جميلة كل يوم

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY

Give your walls the silky finish of Wonderwall,  
a washable paint for a home built to be lived in.

امَنج جدران منزلك لمسة حريرية أنيقة مع دهان 
فينوماستيك »مذهل« القابل للغسل لتضمن لك جدران 

جميلة في بيت تمضي فيه أسعد اللحظات.

N O T E S   : مالحظات     :
جدار أورجانك رد

جدار تريجر

جدار بيتشي



تفاصيلها بأدق  األبيض  تدرجات 
 الخط األول:              ساليت الفندر                 كالسك وايت

 الخط األول:                 بيتشي                سكاي اليت
الخط األول:                   آمبر رد                إيج وايت

الخط األول:              نورثرن مستك               كالسك وايت
الخط الثاني: ألوان البيج الحيادية               إيج وايت

الخط الثالث:  ألوان الرمادي الحيادية                كالسك وايت
الخط الرابع: تدرجات األخضر               جاز وايت

الخط الخامس: تدرجات األصفر              سكاي اليت
الخط السادس: تدرجات المشمشي              سكاي اليت

الخط السابع: تدرجات الزهري               كالسك وايت

كيفية استخدام 
بطاقة شرائح األلوان

We’ve designed this colour card to be an  
easy-to-use tool to create your perfect  

interior palette.

HOW TO USE
THE COLOUR CARD

 9918 / 

 9918 / 

 9918 / 
 7236 / 

 1624 / 

 1624 / 
 1624 / 

1001/

1001/
9918/

3377 
12074
20118
7613

األلوان هذه لتكون سهلة  لقد صممنا بطاقة شرائح 
ألوانك  لوحة  تصميم  من  لتتمكن  االستخدام 
إتقان وبمجرد نظرة. الخاصة من خاللها بكل 

سواء أكنت ترغب في الحصول على تدرج متناغم لأللوان أم أنك تُفّضل 
البطاقة تحديد خياراتك بسرعة وسهولة.  تتيح لك هذه  ألوانك،  التباين في 

اللون على جدارك تمامًا كما هو على  وبفضل ضمان جوتن لأللوان، سيكون 
وجماله.  صفائه  بكل  البطاقة 

التالية: إلى المجموعات   تُقسم األلوان في بطاقة شرائح األلوان هذه 
1: األلوان البارزة الصف 

البيج  الحيادية  األلوان  2: تدرجات  الصف 
الرمادية الحيادية  األلوان  3: تدرجات  الصف 

الصفوف 4 + 5 + 6+ ٧: عائالت األلوان

لُتعّبر من خاللها عن ذوقك. يمكنك دمجها  البارزة  األلوان  تم تصميم 
مع إحدى درجات األلوان الحيادية أو من مجموعات ألوان أخرى. 

البيج والرمادي.  األلوان الحيادية تدرجات من  يُظهر هذا الصفان من 
يُمكن استخدام األلوان األربعة في كل صف من األلوان الحيادية لخلق 

األلوان. طلة متناغمة من حيث درجة 

عائلة اللون الواحد أو األلوان  يُظهر كل صف من صفوف األلوان تدرجات من 
األلوان  اللون نفسها مع  المشابهة. كما تنسجم كل درجة من عائلة 

الصف نفسه. اللون من  باختيار تدرجات  اللون ننصحك  أحادية  األخرى. لطلة 

التي تظهر متوازنة وجميلة عند دمجها.  األلوان  يُظهر كل عمود مختلف 
إذا دمجت بعض األلوان من العمود نفسه ستحصل على  وهذا يعني أنك 

فريدة  النتيجة  ستكون  و  وانسجام  تناغم  كلها  ولكن  بالتباين  غنية  طّلة 
نوعها. من 



We’ve designed this colour card to be an  
easy-to-use tool to create your perfect  

interior palette.

HOW TO USE
THE COLOUR CARD

Find the right white
Row 1 – 3377 Slate Lavender / 9918 Classic White
Row 1 – 12074 Peachy / 1624 Skylight
Row 1 – 20118 Amber Red / 1001 Egg White
Row 1 – 7613 Northern Mystic / 9918 Classic White
Row 2 – Beige neutrals / 1001 Egg White 
Row 3 – Grey neutrals / 9918 Classic White 
Row 4 – Green nuances / 7236 Jazz White 
Row 5 – Yellow nuances / 1624 Skylight 
Row 6 – Apricot nuances / 1624 Skylight
Row 7 – Pink nuances / 9918 Classic White

Whether you’re aiming for a seamless colour progression  
or a scene-setting contrast, this colour card allows you  
to create harmonic colour combinations. And, thanks to 
Jotun Colour Assurance, every colour shown on the card  
is exactly as it will appear on your wall. 

The colours in this colour card are divided into  
the following groups:
Row 1: Accent colours
Row 2: Neutral nuances in golden beige shades
Row 3: Neutral nuances in soft, soothing greys
Row 4 + 5 + 6 + 7: Colour families

Each row of the colour families represent a range of shades 
within a single group of related colours. Every shade in the 
colour family works harmoniously alongside the others. 
For a nuanced monochrome look, pick shades from the 
same row. 

Each column within the colour families features different 
colours that appear beautiful and balanced when used in 
combination. Combining shades from the same column will 
give you a colour scheme that is rich in contrasts, but still 
coherent and complementary, allowing for stylish colour 
variations that work together wonderfully. 

The accent colours are designed so that you can easily  
create your own personal colour expression. You can  
either combine these with the neutral neuances or  
with shades from one of the colour families.

The two rows of the neutral colour families represent 
shades of golden beige and soft grey. The four colours  
in each neutral row can be used to create a delicate  
tone-on-tone expression.
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             / WALL: JOTUN 20119                                          / TRANSPARENT PINK جدار ترانسبيرانت بينك
م: آليغرو

صمي
ك ودي أورازيو  الت

م: كرافي
صمي

ق الت
ن  فري

ن كالي
صوير: لي

الت


