
COLOUR DESIGN BY JOTUN

together
األلوان من جوتن تصميم 

معًا



For many of us, there has never been a time when we 
felt the need to connect with each other more deeply 
than we do now. To talk, to laugh, to gossip, or even 
just to share a moment of companionable silence. 

At Jotun, we are fascinated by the way the shades we 
surround ourselves with shape our everyday lives. 
This year, the colour themes we have created are 
each designed to reflect and intensify a different 
aspect of our individual identities and lifestyles, 
but they are all rooted in the universal human need 
to share time and space with others. We are meant 
to be together, after all.

نشعراليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالحاجة  إلى التواصل مع اآلخرين 
لتبادل األحاديث والدردشة والمزاح والضحك، أو لمجّرد االستمتاع 

بلحظات من الصمت المريح... فوجود شخص آخر بجانبنا يمكن أن 
يشّكل مصدراً لاللهام والسعادة. 

في جوتن، ندرك جيداً تأثير األلوان على أسلوب حياتنا، وقد صّممنا ألوان 
مجموعتنا للعام 2022 بطريقة تبرز جانبًا جديداً من الحياة اليومية 

والهوّية الخاّصة بكل شخص. بالتالي، تّم استيحاء هذه المجموعة 
من حاجة كل انسان ألن يشارك وقته ومساحته الخاّصة مع اآلخرين. 

في نهاية المطاف، نحن خلقنا لنعيش معًا!

Lisbeth Larsen  ليسبث الرسن 
Global Colour Manager, Jotun
المديرة العالمية لأللوان  ـ جوتن

TIME TO RECONNECT

          / WALL: JOTUN 7236                   / JAZZ WHITE
            / CABINETS: JOTUN 10235                     / SUMMER SUN

                      / WALL AND SHELVES: 
JOTUN 2040                            / LIGHT GRANITE

/ WALL: JOTUN 5516                  / IRON BLUE

              / TABLE: JOTUN 2011 
                         / ANTIQUE BRASS

         / WALL: JOTUN 3377 
                             / SLATE LAVENDER

التواصل حان وقت 

               / FRONT PAGE:
          / WALL: JOTUN 6384           / WISH
                               / WALL AND CEILING: 
JOTUN 6383                   / IMAGINE

COLOURS FROM PLAYFUL PALETTE

جدار أيرن بلو

جدار وأرفف
جرانايت اليت 

طاولة
براس أنتيك 

جدار

جدار
خزائن

الفندر ساليت 

جاز وايت
سمر سن

المرح ألوان من مجموعة 

الغالف

الجدار و السقف
جدار وش

ايماجين



 

Authentically lived-in homes are  
resonant with memories; their walls  
tell stories. When your story is told  
– in the colours and textures of the walls, 
the objects and artworks on the shelves, 
the creak of a loose floorboard, the patina 
on a brass handle  –  that is what it means 
to belong.   
   

MAKE SPACE FOR MOMENTS THAT MATTER

EMBRACE   
يش لتعا ا

         / WALL: JOTUN 12179                   / EMBRACE
                     / TRIMMINGS: JOTUN 1303                  / OBSERVE
           / CEILING: JOTUN 1303                  / OBSERVE

/ WALL: JOTUN 1259             / RUSTY
 / KITCHEN: JOTUN 1973                        / OBJECTIVE

 / WALL: JOTUN 11130           / SHADE / WALL, DOOR AND BENCH: 
JOTUN 1303                  / OBSERVE

مذهل حياة
WONDERWALL LIFE

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY 
Give your walls the silky finish of 

Wonderwall, a washable paint for a 
home built to be lived in.

جدران جميلة كل يوم. امنح جدران منزلك  لمسة مذهل 
الحريرية، الدهان القابل للغسل والمصّمم لمنزل حيث 

المهّمة يطيب العيش. لّلحظات  مساحة  خلق 

ما يأوينا هو أكثر من مجرد أربعة جدران يعلوها سقف، 
إذ يشهد منزلنا على األفراح واألحزان التي تطبع أيامنا. 

غرفٌة تكتم أسرارنا وأخرى تعرف حكاياتنا وذكرياتنا، ألوان 
الجدران وملمسها، األثاث والصمدّيات... كل تفصيل 

يروي قّصة تؤكد انتماءنا لهذا المكان الذي يعرفنا أكثر 
من أي شخص آخر.

جدار
التشذيبات
سقف

إمبريس
أوبزيرف

أوبزيرف

جدار
مطبخ

رستي
أوبجيكتيف

جدار شيد والمقعد الباب  الجدار، 
أوبزيرف



تلعب األلوان والعناصر الطبيعية دوراً في اللحظات الفريدة التي 
نعيشها والذكريات التي نكّونها. األلوان الترابية والصخرية الريفية 
توّلد شعوراً باألمان وتحّثنا على الترّوي لالستمتاع باليوم الحاضر 

وببساطة الحياة.

Natural colours and elements make  
room for unique moments to unfold, and 
memories to take shape. Rustic shades 
of earth and stone encourage us to slow 
down and ground ourselves in the present, 
to feel safe and revel in simplicity. 

JOTUN 1875 سنس
/ SENSE

Mild golden beige.  

JOTUN 1876 وايلد إرل 
/ WILD EARL

A neutral golden shade.

JOTUN 1303 أوبزيرف 
/ OBSERVE

A yellow-beige tone. 

JOTUN 11130 شيد 
/ SHADE

Grey with earth tones. 

JOTUN 0280 كارافان
/ CARAVAN

A sandy golden-brown hue.

JOTUN 1909 تشاك أوكر 
/ CHALK OCHRE

Enveloping yellow. 

JOTUN 5516 أيرن بلو 
/ IRON BLUE

A perfect blue-grey fusion. 

JOTUN 12179 إمبريس 
/ EMBRACE

Soft terracotta. 

JOTUN 1259 رستي 
/ RUSTY

Burnt terracotta.  

/ WALL: JOTUN 5516                   / IRON BLUE
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.

بيج ذهبي خفيف .

نغمات البيج واألصفر.بني ذهبي متدّرج بنغمات رملية.أصفر غامر.

ظالل ذهبية محايدة. 

طين ناعم.   طين محروق.  انصهار مثالي بين األزرق والرمادي. 

رمادي بالنغمات الترابية.

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 على الجدار نفسه. ال 
.Jotun Multicolor Tinting System يمكن دهن األلوان بالشكل الصحيح إال عند استخدام فينوماستيك أو غيره من منتجات جوتن الملّونة مع نظام

جدار أيرن بلو



COLOURS OF COMFORT 
CREATE RICHLY SENSORY 

ENVIRONMENTS.

         / WALL: JOTUN 1875              / SENSE

            / TABLE: JOTUN 1876                   / WILD EARL

                                            / WALL, STAIRS AND TRIMMINGS: 
JOTUN 0280                 / CARAVAN

         / WALL: JOTUN 1909                       / CHALK OCHRE

 / WALL: JOTUN 11130           / SHADE

مكانًا  تخلق  والمريحة  الهادئة  األلوان 
وغنّي. حّسي 

تجّسد مساحات المعيشة التي تعبر الزمن دون فقدان 
رونقها، توازنًا بين الفن والطبيعة. عندما نمزج الفخامة 

والمرونة  بشكل متناغم، تكون النتيجة مبهرة، 
فيتحّول منزلنا الى قّصة تتطّورمع كل جديد نكتسبه 

وكل تفصيل نضيفه، ليشهد على احاديثنا وذكرياتنا وكل 
ما ال نوّد مشاركته مع اآلخرين.

وهكذا تمتزج المواد العالية الجودة مع األسطح لخلق جو 
من الدفء في منزل حيث يطيب العيش!

In this humble, crafted aesthetic, interior 
style is not something we impose on our 
surroundings, but a conversation with 
the space that unfolds with every object 
we introduce to it. An ongoing story.  
A memory in the making.

Honest materials, raw, textured  
surfaces, and the beauty of the uneven 
and unpolished combined to create an 
atmosphere of genuine human warmth. 
In such a home, one always feels 
welcome. 

جدار سنس

طاولة وايلد إرل

جدار شيد

وتشذيبات ساللم  جدار، 
كارافان

جدار أوكر تشاك 

مذهل حياة
WONDERWALL LIFE

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY 
Give your walls the silky finish of 

Wonderwall, a washable paint for a 
home built to be lived in.

جدران جميلة كل يوم. امنح جدران منزلك  لمسة مذهل 
الحريرية، الدهان القابل للغسل والمصّمم لمنزل حيث 

يطيب العيش.



Colour has always inspired us. Deployed 
with confidence and flair, it seizes us by 
the senses and taps directly into how 
we feel. Bold and bright, brimming with 
optimism and hope, some colours grab 
you by the heart.    

FREEDOM TO BE BOLD AND CREATIVE 

PLAYFUL 

 / WALL AND CEILING: JOTUN 8565            / HOPE
/ WALL: JOTUN 6384           / WISH 

                       / WALL (RIGHT): JOTUN 6383                  / IMAGINE
                     / WALL (LEFT): JOTUN 6384           / WISH

 / WALL: JOTUN 0125                    / PALM LEAF

         / WALL: JOTUN 7236                   / JAZZ WHITE
            / TABLE: JOTUN 10235                     / SUMMER SUN

المرح

العيش بجرأة وفرح حرّية 

لطالما كانت األلوان مصدراً لاللهام. فهي تتحّكم 
بحواسنا وتكشف مشاعرنا. جريئة وبّراقة، مليئة 

بالتفاؤل واألمل، بعض األلوان تؤّثر فينا اكثر من غيرها. 

جدار و سقف
جدار

هوب

جدار ليف بالم 

)يمين( جدارجدار 
طاولة )يسار( جدار 

جاز وايتايماجين
سمر سن وش

وش

مذهل حياة
WONDERWALL LIFE

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY 
Give your walls the silky finish of 

Wonderwall, a washable paint for a 
home built to be lived in.

جدران جميلة كل يوم. امنح جدران منزلك  لمسة مذهل 
الحريرية، الدهان القابل للغسل والمصّمم لمنزل حيث 

يطيب العيش.



Creative interiors inspire creative minds. 
Build a universe of inspiration in energetic 
turquoise and green, sunlight yellow and 
suggestions of lavender – unrestricted, 
unrestrained, free to spark joy. 

التصميم الداخلي المبتكر يُلهم العقول المبدعة. أّما 
األلوان، فهي تأخذنا الى عالم من االلهام من خالل الطاقة 
التي تطلقها. األزرق الفيروزي، األخضر، االصفر أو  الخزامى... 

ظالل عديدة تريح النفوس وتخلق السعادة!

JOTUN 7236 جاز وايت 
/ JAZZ WHITE

Pure white. 

JOTUN 0125  بالم ليف
/ PALM LEAF

Golden green. 

JOTUN 20186 الفندر تتش
/ LAVENDER TOUCH

Dusty lavender.

JOTUN 6084 سي إيميرالد
/ SEA EMERALD

A crisp ocean green. 

JOTUN 6383 ايماجين
/ IMAGINE

Airy blue-green. 

JOTUN 8565 هوب
/ HOPE

Soft grassy green.

JOTUN 6384 وش
/ WISH

Fresh turquoise. 

JOTUN 10235 سمر سن
/ SUMMER SUN

JOTUN1775 فرش باستا
/ FRESH PASTA

A brightening yellow hue. Energising yellow. 

JOTUN 3377 ساليت الفندر
/ SLATE LAVENDER

Muted lavender. 

                        / WALL AND CEILING: JOTUN 20186                          / LAVENDER TOUCH
                      / WALL (LEFT): JOTUN 8565            / HOPE

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 على الجدار نفسه. ال 
.Jotun Multicolor Tinting System يمكن دهن األلوان بالشكل الصحيح إال عند استخدام فينوماستيك أو غيره من منتجات جوتن الملّونة مع نظام

أبيض ناصع .

 لون فيروزي منعش. أخضر هش بلون المحيط.

أخضر ناعم بلون العشب. 

أصفر مشرق. اصفر منّشط. الخزامى الصامت.

 الخزامى المتربة. أخضر ذهبي. 

أرزق وأخضر هوائي. 

جدار و سقف تتش الفندر 
)يسار(هوب جدار 



Embrace your curiosity and explore  
the possibilities. Dabble in retro styles; 
try unusual combinations of materials  
and objects; create colour contrasts  
that make you look twice. Celebrate  
the freedom to experiment. Now is the 
time to be creative again.

The  more time we spend at home, the 
more we understand the power it has  
over our emotions. Today many of us are 
tired of living in neutral. We want to bring 
colour and energy back into our lives,  
to make space for the artistic.

CREATIVE 
INTERIORS INSPIRE  
CREATIVE MINDS.

         / WALL: JOTUN 6084                          / SEA EMERALD

             / TABLE: 
JOTUN 3377 
/ SLATE LAVENDER

         / WALL: JOTUN 3377                             / SLATE LAVENDER
                        / WALL AND CEILING: JOTUN 1775                          / FRESH PASTA
         / WALL: JOTUN 7236                   / JAZZ WHITE
          / CIRCLE: JOTUN 20186                          / LAVENDER TOUCH

         / WALL: JOTUN 20186                          / LAVENDER TOUCH
          / PANELS: JOTUN 3377                             / SLATE LAVENDER

         / WALL: JOTUN 7236                   / JAZZ WHITE
                           / DESK AND CABINETS: JOTUN 10235                     / SUMMER SUN

إلهام  مصدر  المبتكر،  الداخلي  التصميم 
المبدعة. للعقول 

أطلق العنان لفضولك دون ترّدد واكتشف كل 
االحتماالت! إمزج المواد واألشياء بأسلوبك الخاص،

إختر األلوان الواضحة... االبداع ال حدود له، فلَم التقّيد 
بما يُملى عليك؟

كثٌر سئموا من األلوان المحايدة، ألم يحن الوقت إلضفاء 
بعض األلوان الصارخة  والطاقة التي تنشرها  الى حياتنا؟

طاولة

جدار

جدار

جدار

جدار
وخزائن مكتب 

ألواح

جدار
دائرة

جدار و سقف

الفندر ساليت 

إيميرالد سي 

الفندر ساليت 

جاز وايت
تتش الفندر 

باستا فرش 

تتش الفندر 

جاز وايت
سمر سن

الفندر ساليت 

مذهل حياة
WONDERWALL LIFE

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY 
Give your walls the silky finish of 

Wonderwall, a washable paint for a 
home built to be lived in.

جدران جميلة كل يوم. امنح جدران منزلك  لمسة مذهل 
الحريرية، الدهان القابل للغسل والمصّمم لمنزل حيث 

يطيب العيش.



Our homes are our sanctuaries, the  
places we return to, the spaces that 
soothe and reenergise us. At home,  
we can let our masks slip and can truly  
be ourselves, open and unguarded,  
free to share our thoughts and ideas  
with our family and friends in honesty 
and confidence.

SPACE TO REFLECT, RESTORE AND RECONNECT 

CHERISH 

         / WALL: JOTUN 12182                         / GENTLE WHISPER
            /CEILING: JOTUN 1376              / MIST
            / TABLE: JOTUN 2011                         / ANTIQUE BRASS

/ WALL: JOTUN 12180          
/ PRESENT

 / WALL AND SHELF: JOTUN 20184               / THOUGHTFUL  
 / WALL IN FRONT AND TRIMMINGS: 

JOTUN 20185                         / FRIENDLY PINK

            / TABLE: 
JOTUN 2011                         / ANTIQUE BRASS

لتقدير ا

والتواصل والتعافي  للتفكير  مساحة 

إن كان هناك مكان نكون فيه على سجّيتنا بحق، دون 
مساحيق أو أقنعة، فهو منزلنا. بيتنا هو مالذنا اآلمن 

والوحيد، فهو المكان الذي يشهد على أفراحنا وأحزاننا، 
والمكان الذي يريحنا ويهّدئنا... في منزلنا نتخّلى عن 

كل حذر ونشعر بالثقة والحّرية لمشاركة أفكارنا 
ومشاعرنا مع احبائنا.

جدار
سقف
طاولة

طاولة

وسبر جنتل 

براس أنتيك 

براس أنتيك 

جدار
بريزنت

جدار ورّف
والتشذيبات األمامي  الجدار 

ثوتفل

بنك فرندلي 

مذهل حياة
WONDERWALL LIFE

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY 
Give your walls the silky finish of 

Wonderwall, a washable paint for a 
home built to be lived in.

جدران جميلة كل يوم. امنح جدران منزلك  لمسة مذهل 
الحريرية، الدهان القابل للغسل والمصّمم لمنزل حيث 

يطيب العيش.

مست



Make room for wellbeing. Pale stone  
and light earth shades calm and clear  
the mind, giving us space to express  
ourselves. Gentle natural tones remind  
us that home is the rock that anchors us, 
our port in the storm.

تحّثنا األلوان الهادئة واألسطح الناعمة على الكالم 
والتأمل والتواصل مع ذاتنا أو مع اآلخرين. هي تؤمن 

لنا الرفاهية وتسمح بخلق مساحة للتعبير عن 
األحاسيس الداخلية!  االلوان الصخرية الباهتة واأللوان 

الترابية الفاتحة مثالية لتهدئة النفوس وتوضيح 
األفكار، فتذّكرنا بأن منزلنا هو ملجؤنا. 

JOTUN 1376 مست 
/ MIST

Warm, soft grey-white. 

JOTUN 12181 سوفت كمفرت
/ SOFT COMFORT

Softer darker beige. 

JOTUN 12180 بريزنت
/ PRESENT

JOTUN 8281 بايل لندين
/ PALE LINDEN

Stony beige. 

A soft, muted green. 

JOTUN 2011 أنتيك براس
/ ANTIQUE BRASS

Golden peach.

JOTUN 12182 جنتل وسبر
/ GENTLE WHISPER

Light engaging grey. 

JOTUN 2040 اليت جرانايت
/ LIGHT GRANITE

Muted pink. 

JOTUN 20184 ثوتفل
/ THOUGHTFUL

JOTUN 20185 فرندلي بنك
/ FRIENDLY PINK

A rose-tinted earth tone. A dusty pink nuance. 

                     / WALL AND SHELVES: JOTUN 2040                            / LIGHT GRANITE
                      / WALL (LEFT): JOTUN 1376              / MIST

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 على الجدار نفسه. ال 
.Jotun Multicolor Tinting System يمكن دهن األلوان بالشكل الصحيح إال عند استخدام فينوماستيك أو غيره من منتجات جوتن الملّونة مع نظام

رمادي-أبيض دافئ وناعم. 

نغمة بيج أغمق وأنعم. 

لون ترابي زهري.

دّراق ذهبي. وردي صامت. أخضر صامت ناعم. 

 رمادي فاتح جّذاب. لون زهري مترب. 

بيج حجري. 

جداروأرفف
)يسار( جدار 

جرانايت اليت 
مست



         / WALL: JOTUN 20184              / THOUGHTFUL          / WALL: JOTUN 12182                         / GENTLE WHISPER
          / PANELS: JOTUN 20185                         / FRIENDLY PINK

                            / WALL AND PILLAR: JOTUN 12182                         / GENTLE WHISPER
              / PEDESTAL: JOTUN 1376              / MIST

                             / WALL AND TRIMMINGS: JOTUN 8281                       / PALE LINDEN

Gentle neutrals, skin tones, sandy pinks 
and muted greens – clean, bare shades 
that offer both a quiet versatility and a 
sense of character all their own. This is 
minimalism with meaning. 

Bringing the palette of the painted 
landscape to walls and ceilings opens 
the home to positive energies that inform 
and improve our daily lives. Against this 
backdrop, we and our loved ones can rest 
and reset in the spaces we share.

COLOURS  
MAKE ROOM FOR  

UNIQUE MOMENTS  
TO UNFOLD.

التي  الفريدة  لّلحظات  مكانًا  األلوان  تخلق 
لها. نطمح 

ألوان محايدة وناعمة كالّلحمي والرملي واألخضر... 
درجات ألوان عديدة تحمل طابعًا خاصًا...

هذه  واستقدام  بهجًة  تملؤنا  بألوانها  الطبيعة 
تؤثر  ايجابية  طاقة  بملئها  كفيل  منازلنا  الى  األلوان 

للراحة  مكانًا  بحّق  بيوتنا  لتكون  اليومية،  حياتنا  على 
األحباء. مع  وللتواصل 

         / WALL: JOTUN 12181 
/ SOFT COMFORT
جدار

جدار

وتشذيبات جدار 

كمفرت سوفت 

ثوتفل

لندين بايل 

جدار

والقاعدة الجدار 
الركيزة

ألواح
وسبر جنتل 

وسبر جنتل 
مست

بنك فرندلي 

مذهل حياة
WONDERWALL LIFE

BEAUTIFUL WALLS EVERY DAY 
Give your walls the silky finish of 

Wonderwall, a washable paint for a 
home built to be lived in.

جدران جميلة كل يوم. امنح جدران منزلك  لمسة مذهل 
الحريرية، الدهان القابل للغسل والمصّمم لمنزل حيث 

يطيب العيش.



A BALANCE OF AESTHETIC SENSITIVITY AND TECHNICAL FINESSE

THE ART OF MAKING COLOUR  UNIQUE COLOUR RECIPES

A key part of colour creation is developing 
the shade to suit Jotun's different products. 
Once a colour is created, the next step is 
adapting the colour to the unique product 
formula. Each Jotun colour recipe is carefully 
optimised to our global product portfolio.

JOTUN COLOUR TECH L AB

Creating the highest-quality paint colours 
takes the best ingredients and a keen eye for 
aesthetics. Our colour tech lab turns initial 
ideas into refined recipes that create the 
perfect wall colour for surfaces of every scale.

QUALIT Y ASSURANCE

Our unique recipes ensure stability in mul-
tiple lighting conditions, exceptional colour 
accuracy and excellent hiding power. Please 
note that gloss and other product finishes 
might influence a colour’s appearance.

VISUAL COMFORT

Colour can be a brilliant way to transform 
the look and feel of any space. At Jotun, we 
understand the role colours play in creating 
the perfect atmosphere, and have made it our 
mission to design colours that meet personal 
preferences and fulfil individual needs. 

BEAUTIFUL COLOUR SCHEMES

Combining shades from the same palette will 
ensure a harmonious and coherent colour 
expression, but feel free to mix and match 
colours from different themes to create your 
own personal palette. 

A BALANCE OF AESTHETIC SENSITIVITY AND TECHNICAL FINESSE

THE ART OF MAKING COLOUR  

MOODBOARD EMBRACE MOODBOARD PLAYFUL MOODBOARD CHERISH

 / WALL AND PEDESTAL: 
JOTUN 5516                  / IRON BLUE

 / WALL: JOTUN 12179                   / EMBRACE

 / WALL IN FRONT: JOTUN 1909                       / CHALK OCHRE
 / WALL AND CEILING: JOTUN 6383                  / IMAGINE

/ WALL: JOTUN 2040                            / LIGHT GRANITE تركيبات ألوان فريدة

يعّد تكوين و تطوير الظالل لتناسب منتجات جوتن المختلفة، 
عنصًرا أساسًيا في ابتكار األلوان. عند خلق اللون ، يتّم تكييفه 

مع منتج ذات صيغة فريدة. بالتالي، يتّم تحسين جميع 
تركيبات األلوان من جوتن بعناية ودّقة لتالئم محفظة 

منتجاتنا الشاملة.

مختبر جوتن لأللوان

يتطّلب إنشاء ألوان طالء عالية الجودة أفضل المكّونات 
وحًسا جمالًيا قوًيا. تتحّول األفكاراألولّية في مختبراتنا إلى 
وصفات محّسنة إلنتاج ألوان جدران مثالية تناسب جميع 

االسطح والمساحات.  

ضمان الجودة

تضمن وصفاتنا الفريدة استقرار األلوان مهما اختلفت ظروف 
و مصادر اإلضاءة، باإلضافة الى دّقة الوان استثنائية و قّوة 
إخفاء عالية. لكن تجدر اإلشارة الى ان اللمعة و الملمس 

النهائي للمنتج قد تؤثر على مظهر اللون.

الراحة البصرية 

من مّيزات األلوان قدرتها الرائعة لتحويل مظهر أي مكان 
وتغيير األحاسيس التي تنبعث منه. في جوتن ، ندرك الدور 

الذي تلعبه األلوان في خلق األجواء المثالية ، وقد جعلنا من 
تصميم األلوان التي تلبي جميع األذواق مهّمتنا الخاصة.

تنسيق األلوان

يسمح الترتيب المثالي للظالل من نفس اللوحة بالتعبير 
عن األلوان بشكل متناغم ومتناسق.  ال تتردد في مزج األلوان 

المختلفة ومطابقتها إلنشاء لوحة األلوان الخاصة بك.

األلوان صناعة  فن 

الفنية والدّقة  الجمالي  الحس  بين  التوازن 

والقاعدة الجدار 

جدار

أيرن بلو

إمبريس

األمامي الجدار 

التعايش إلهام  لوحة  المرح إلهام  لوحة  التقدير إلهام  لوحة 

جدار وسقف
جدار

أوكر تشاك 
ايماجين

جرانايت اليت 
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         / WALL: JOTUN 3377                             / SLATE LAVENDER
            / TABLE: JOTUN 6384           / WISH
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