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Your home reflects who you are and how you want to live your life. In the 
creation and selection of colours for our new global trend colour card, we have 
carefully taken into consideration the social, environmental and global factors 
that shape us, translating them into three trend themes that reflect where 
and how we want to express our lives. Welcome to this journey of lifestyles in 
colour. From the nostalgia yet elegance of sophisticated blues, to a focus  on 
vivid greens, to a lifestyle of pure simplicity with an emphasis on whites. We 
call it Reflections.

بيتكم يحكي عنكم وعن أسلوب حياتكم. لذلك ونحن نبتكر ألوان تشكيلتنا العالمية الجديدة، 
وضعنا في اعتبارنا مختلف العوامل االجتماعية والبيئية التي تُشّكل عالمنا، فكانت النتيجة ثالث 

مجموعات عصرية تُعّبر أجمل تعبير عن نظرتكم إلى الحياة. فمرحبًا بكم في نزهة ملّونة بأساليب 
 الحياة المتنّوعة؛ من نوستالجيا تدّرجات األزرق األنيقة والراقية، إلى التدّرجات الخضراء الزاهية، وصواًل 
إلى البساطة الخالصة عبر التدّرجات البيضاء. وقد اخترنا لهذه المجموعات الثالث اسم »انطباعات«.

 كّلنا نتمّنى أن يكون لنا بيت يُعّبر عن ذوقنا. 
لذلك أدعوكم إلى اختيار ألوان تُحّبونها، وابتكار 

محيط خاّص بكم يعكس شخصيتكم.

We all love to have a home that 
shows our style and our preferences. 
Find the colours you love and create 

personal surroundings that  
reflect you.

جوتن  - لأللوان  العالمية  المديرة   ,  LISBETH LARSEN

LISBETH LARSEN, JoTuN´S GLoBAL CoLouR MANAGER

WALL/ سمر سنو/ sUMMER sNOW 1928 :جدار

WALL DESIGN/                               : WashEd-OUt gREy /واشد آوت جراي

WALL/ ديكو بلو/ dEcO blUE 4477 :جدار

WALL/ / sKylIght 1624 :جدار

CovEr/               : 4744 sOPhIstIcatEd blUE /

سكاي  اليت
 سوفستيكيتد بلو

تصميم الجدار

الغالف



DEEP SLEEP // The colour of your 
bedroom affects how well you sleep. Nice 
to know, then, that blue is one of the most 
restful colours you can choose. For a good 
night’s sleep, may we suggest Evening 
Light – a soft, deep blue nuance that 
provides your bedroom with a calming 
and soothing ambience.

The Sophisticated Blues accompanied by warm neutrals and a touch of 
gold honour the passage of time, allowing an atmosphere of humble 
luxury to emerge, and provide a perfect backdrop for embossed leather 
furniture, solid marble, timeworn mirrors and aged metals. Feel free to 
add a touch of elegance with Fenomastic My Home Rich Matt, a brilliant 
wall paint known for its timeless elegance. The walls appear softer and 
more beautiful, allowing the richness of the colours presented in the 
theme Reflections of Time to arise.

time
Reflections  of

انطباعات

الزمن

T H E  S o P H I S T I C A T E D  B L u E S  | التدّرجات الزرقاء الراقية

WHITE DETAIL/                            : 1928 sUMMER sNOW /سمر سنو
WALL/4638 :جدار ElEgaNt blUE /

WALL/4744 :جدار sOPhIstIcatEd blUE /سوفستيكيتد بلو

WALL/8470 :جدار sMOOth WhItE /سموث وايت

4017 PIlastER blUE /بيالستر بلو

WALL HALL/4618 :جدار صالة EVENINg lIght /

WALL LIvING rooM/ ديكو بلو/ dEcO blUE 4477 :جدار غرفة جلوس

النوم العميق // تتأّثر راحتكم خالل النوم 
باللون الذي تختارونه لغرفتكم. والمعروف 

أّن األزرق هو أحد أكثر األلوان المريحة التي 
يُمكنكم اعتمادها. ولنوم هانئ عميق نقترح 
عليكم إيفنينج اليت، الدهان الهادئ الذي يمأل 

غرف نومكم بأجواء من الراحة واالطمئنان.

عند اجتماع هذه التدّرجات الزرقاء الراقية مع ألوان بسيطة دافئة ولمسات ذهبية فإّنها تُوّجه 
تحّية لدورة الزمن، وتُضفي على غرفكم جّواً من الفخامة اللطيفة فُتشّكل خلفية رائعة لجمال 

المفروشات الجلدية الفاخرة، والرخام الصلب، والمرايا العتيقة، والقطع األثرية المعدنية. وإذا 
أضفتم أيضًا لمسة فينوماستيك بيتي مطفي غني، دهان الجدران المتمّيز بأناقة تتجاوز حدود 

الزمن، ستبدو جدرانكم أكثر نعومة وجمااًل، وستكشف عن الغنى اللوني الذي يُمّيز مجموعة 
»انطباعات الزمن«.

إيليجانت بلو

إيفنينج اليت

الجدار األبيض



A TOUCH OF DECADENCE
The palette of Sophisticated Blues 
allows modern furniture to meet 
the sensual lines of a contemporary 
interior. In Reflections of Time, blue 
shades are the core colour, stretching 
all the way from Eclipse Grey to Deco 
Blue. For an even darker backdrop, 
try Sophisticated Blue with dark 
wooden chairs or items of handmade 
craftsmanship. The lighter neutrals 
of Summer Snow, Smooth White and 
Cashmere complete the look, and Lady 
Design will add an exclusive touch.

FEnomaStic my HomE SmootH SiLk 
A superior quality silk finish which offers an improved, accurate 
colour experience and good washability.

1928 SuMMEr SNoW

8470 SMooTH WHITE

4017 PILASTEr bLuE

4618 EvENING LIGHT

4638 ELEGANT bLuE

4477 DECo bLuE

4744 SoPHISTICATED bLuE

10683 CASHMErE

لمسة من أصالة
تظهر المفروشات العصرية متناغمة مع 

أجمل لمسات التصاميم الداخلية من خالل 
لوحة التدّرجات الزرقاء الراقية. وتعتمد 

مجموعة »انطباعات الزمن« على درجات اللون 
األزرق الممتدة بين إكليبس جراي وديكو 

بوا  بلو. وللحصول على خلفية أكثر عمقًا جرِّ
سوفستيكيتد بلو مع الكراسي الخشبية الداكنة 
أو التحف المصنوعة يدويًا. وستزداد روعة الصورة 

باستخدام الدرجات اللونية الخفيفة مثل سمر 
سنو وسموث وايت وكشمير، وتكتمل األناقة 

بلمسة نهائية من تصميمات ليدي.

1928 سمر سنو

8470 سموث وايت

4017 بيالستر بلو

4618 إيفنينج اليت

4638 إليجانت بلو

4477 ديكو بلو

4744 سوفستيكيتد بلو

10683 كشمير

فينوماستيك بيتي ناعم حريري
طالء حريري ذو نوعية فائقة يمنحكم تجربة لونية بدّقة عالية مطّورة، 

مع قابلية جّيدة للغسل.

WALL/1928 :جدار sUMMER sNOW /سمر سنو

WALL/10683 :جدار cashMERE /كشمير

WALL DESIGN/                               : lINEN /لينن
/ boTToM WALL/                           : 4744 sOPhIstIcatEd blUEأسفل الجدارسوفستيكيتد بلو

WALL/4744 :جدار sOPhIstIcatEd blUE /سوفستيكيتد بلو

WALL HALL/ / EVENINg lIght 4618 :جدار صالة

WALL/4618 :جدار EVENINg lIght / إيفنينج اليت

تصميم الجدار

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.

كل األلــوان الظاهــرة هنــا هــي أقــرب ما يكون إلى ألوان الدهان الحقيقية، وذلك وفقًا لما تســمح به تقنيــات الطباعة العصرية. وحين يكون 
تطابق األلوان أساســيًا، يُنصح بطالء عينة. األلوان ال تظهر بشــكل صحيح إال عند اســتخدام  فينوماســتيك أو غيره من منتجات جوتن 

.Jotun Multicolor Tinting System الملونــة مع

إيفنينج اليت



WALL/WALL: 1624 sKylIght
WALL/WALL: 1624 sKylIght

When you long for a delicate and lasting look, Reflections of Light
celebrates simplicity, combining clean white hues with terracotta and soft 
black to give room for your life to unfold. Inspired by purist philosophy, 
the white tones reflect a lifestyle focusing on a functional and practical 
aesthetic. Warm, white tones create a human rather than austere look.
Open plan space and clean details invite the light to set the mood, changing 
the atmosphere depending on the time of day.

contRaStS // The warm neutrals 
like Cashew and Sand work very well 
with more rustic colours and materials. 
Add some contrast and choose our 
rustic Terracotta in smaller rooms 
to give your home sacred spaces for 
relaxation and wellbeing.

light
Reflections  of

انطباعات

الضوء

A  T R I B u T E  T o  w H I T E S  | تحّية لصفاء التدّرجات البيضاء

WALL/1001 :جدار Egg WhItE /إيج وايت

WALL/1931 :جدار cashEW /كاشيو

WALL/1140 :جدار saNd /ساند

WALL/1623 :جدار PERsIaN KhaKI /بيرجان كاكي

2771 RUstIc tERRacOtta /رستيك تيراكوتا

تباينات //  تنسجم األلوان الحيادية الدافئة 
مثل كاشيو وساند بشكل رائع مع ألوان 

الطبيعة والتصميمات المستلَهمة منها. 
أِضيفوا بعضًا من جمال هذا التباين اللوني 

باستعمال رستيك تيراكوتا في الغرف 
هوا عن أنفسكم داخل بيوتكم  األصغر، ورفِّ

في مساحات مخّصصة لالسترخاء.

حين تشتاقون إلى منظر لطيف يدوم تأثيره فإّن مجموعة »انطباعات الضوء« تدمج ببساطة 
متناهية بين تدّرجات األبيض النقي وتيراكوتا وسوفت بالك كي تمنح حياتكم مساحة تزدهر 

فيها. وتعكس درجات اللون األبيض التي تُمّثل الصفاء نمط حياة تبرز فيه مالمح الجمال 
العملية الفّعالة. وتُسهم التدّرجات اللونية البيضاء الدافئة في إضفاء أجواء أكثر شاعرية.

ويطيب المزاج في فضاء واسع مفتوح، ومساحات نقّية تستحضر الضوء إلى المكان، فتتبّدل 
األجواء باختالف اإلضاءة من ساعة إلى أخرى على امتداد النهار.



SUBTLE ELEGANCE 
The theme Reflections of Light presents 
an elegant colour scheme, making room 
for a modern way of life. Texture adds 
depth and a combination of different 
paint shines and surfaces creates 
interiors with beautiful contrasts. Try 
Fenomastic My Home in combination 
with Lady Design and enjoy a touch of 
rich elegance in your surroundings.

LaDy DESiGn
From bright sparkle to raw stone, Lady Design products allow 
you to add depth and character to your home.

أناقة في غاية السالسة
تُقّدم مجموعة »انطباعات الضوء« تشكيلة أنيقة 
من األلوان تفتح لكم نافذة الختبار الحياة بطريقة 

عصرية. وتُضيف التصميمات عمقًا إلى الجدران، 
كما يمنحكم تنّوع الدهانات من حيث لمعانها 

 وملمسها مساحات داخلية ذات ألوان جميلة 
بوا فينوماستيك بيتي عبر جمعه  في تبايناتها. جرِّ
مع تصميمات ليدي واسَعدوا بأوقاتكم في أجواء 

غنية تغمرها األناقة.

تصميمات ليدي
بين لمحات بريق متأّلقة، ولمسات حجرية رائعة، تُضيف منتجات 

تصميمات ليدي بُعداً أعمق إلى جدرانكم، وتُزّين بيوتكم بطابع خاّص.

WALL/9938 :جدار blacKENEd blacK /بالكند بالك

WALL/10678 :جدار sPacE /سبايس WALL DESIGN/                               : NO. 57

LIGHT WALL/         : 1624 sKylIght /سكاياليت

WALL/1623 :جدار PERsIaN KhaKI /بيرجان كاكي

WALL/1001 :جدار Egg WhItE /إيج وايت

WALL DESIGN/                               : tIMElEss stONE /

1624 SkyLIGHT

1001 EGG WHITE

1931 CASHEW

10678 SPACE

1140 SAND

1623 PErSIAN kHAkI

2771 ruSTIC TErrACoTTA

9938 bLACkENED bLACk

1624 سكاياليت

1001 إيج وايت

1931 كاشيو

10678 سبايس

1140 ساند

1623 بيرجان كاكي

2771 رستيك تيراكوتا

9938 بالكند بالك

الجدار الفاتح
تصميم الجدار

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.

كل األلــوان الظاهــرة هنــا هــي أقــرب ما يكون إلى ألوان الدهان الحقيقية، وذلك وفقًا لما تســمح به تقنيــات الطباعة العصرية. وحين يكون 
تطابق األلوان أساســيًا، يُنصح بطالء عينة. األلوان ال تظهر بشــكل صحيح إال عند اســتخدام  فينوماســتيك أو غيره من منتجات جوتن 

.Jotun Multicolor Tinting System الملونــة مع

تصميم الجدار تايملس ستون



Reflections of Earth presents green and warm neutrals, including 
some red highlights. The theme is inspired by authentic traditions 
and a simple way of living. All colours can be found in nature, which 
always remains a wonderful source of inspiration.
Worn, wooden floors and gentle imperfections are keywords for 
this trend, where outdoor elements are merged into our indoor 
environment. The room may very well be sparsely decorated, yet with 
a comforting atmosphere supported by the colour of your walls. Found 
objects, green plants and handmade ceramics make lovely displays, 
matching the natural warmth of vibrant greens and warm hues.

eARth
Reflections  of

انطباعات

األرض

G R E E N  A N D  w A R M  N E u T R A L S  | أخضر وألوان بسيطة دافئة

WALL/8469 :جدار gREEN lEaf /جرين ليف WALL/8252 :جدار gREEN haRMONy /جرين هارموني

WALL/394 :جدار sOft gREy /سوفت جراي

WALL/10679 :جدار WashEd lINEN /واشد لينن

WALL/10679 :جدار WashEd lINEN /واشد لينن

تُقّدم تشكيلة »انطباعات األرض« اللون األخضر واأللوان البسيطة الدافئة، إضافة إلى 
مسحات باللون األحمر. اسُتلهمت هذه المجموعة اللونية من أصالة التقاليد وبساطة 

الحياة. وسُتصادفون في المجموعة كّل األلوان الموجودة في الطبيعة التي ستبقى دائمًا 
مصدر اإللهام الحقيقي.

أرضيات الخشب الطبيعي بمظهرها العتيق، وبصمات الزمن اللطيفة عليها، هي سّر هذه 
المجموعة، ومن خاللها ستدخل عناصر الطبيعة إلى بيوتكم. ورغم أّن لمسات التصميم 

في هذا األسلوب تبدو بسيطة، إاّل أّن أجواء الغرف ستغدو مريحة للغاية بفضل االنطباعات 
التي تتركها ألوان الجدران الداخلية. وتظهر الديكورات الداخلية مثل النباتات الخضراء وقطع 

السيراميك المصنوعة يدويًا جميلة ومنسجمة مع دفء العناصر الطبيعية بتدّرجاتها 
الخضراء التي تنبض بالحياة.



تصميم الجدار

GENTLE IMPERFECTION  
The colours in the theme Reflections 
of Earth are dedicated to provide 
your home with a vivid, authentic 
and optimistic energy. Neutral 
colours like Timeless and Washed 
Linen welcome the infusion of lovely 
green tones like Green Harmony, 
Green Leaf and Green Marble. 
The brownish Warm Blush and 
Whispering Red will uplift any room. 
An assortment of objects found in 
nature and man-made decorations 
make for beautiful focal points.

WALL/8422 :جدار gREEN MaRblE /جرين ماربل WALL/10679 :جدار WashEd lINEN /واشد لينن

WALL DESIGN/                               : cONcREtE /كونكريت

WALL/8469 :جدار gREEN lEaf /جرين ليف

WALL/8469 :جدار gREEN lEaf /جرين ليف

WALL/2859 :جدار WhIsPERINg REd /

WALL/2856 :جدار WaRM blUsh /وورم بلش

WALL rooM bEHIND DoorS/ جرين هارموني/ gREEN haRMONy 8252 :جدار الغرفة خلف األبواب

تأثيرات الزمن
تضّم تشكيلة »انطباعات األرض« ألوانًا مبتكرة 

تغمر بيوتكم بطاقة حيوية، فاعلة وإيجابية. 
وفيها تندمج األلوان البسيطة مثل تايملس 

وواشد لينن بتناغم مع درجات األخضر المريحة 
مثل جرين هارموني وجرين ليف وجرين ماربل. 

ومع ألوان وارم بلش وويسبرينج ريد المائلة إلى 
البّني ستطيب لكم األجواء في أّي غرفة كانت. 

كما يُمكنكم الحصول على عناصر تواصل 
بصري رائعة بإدخال بعض المكّونات الطبيعية 

والمشغوالت الفّنية اليدوية.

FEnomaStic my HomE  
RicH matt 
our beautiful rich matt finish 
makes colours appear softer 
and richer, undisturbed by 
gloss. Comes with improved 
washability and accurate colours.

فينوماستيك بيتي
مطفي غني

مع دهاننا الرائع فينوماستيك مطفي 
غني ستبدو ألوان الجدران أكثر 

نعومة وثراًء، غير متأّثرة بأّي لمعان. 
ويتمّيز هذا الدهان بدّقته اللونية 

العالية، وقابليته المطّورة للغسل. 1024 TIMELESS

10679 WASHED LINEN

394 SoFT GrEy

8252 GrEEN HArMoNy

8469 GrEEN LEAF

8422 GrEEN MArbLE

2856 WArM bLuSH

2859 WHISPErING rED

10679 واشد لينن

1024 تايملس

394 سوفت جراي

8252 جرين هارموني

8469 جرين ليف

8422 جرين ماربل

2856 وورم بلش

2859 وسبرينج ريد

ويسبرينج ريد

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.

كل األلــوان الظاهــرة هنــا هــي أقــرب ما يكون إلى ألوان الدهان الحقيقية، وذلك وفقًا لما تســمح به تقنيــات الطباعة العصرية. وحين يكون 
تطابق األلوان أساســيًا، يُنصح بطالء عينة. األلوان ال تظهر بشــكل صحيح إال عند اســتخدام  فينوماســتيك أو غيره من منتجات جوتن 

.Jotun Multicolor Tinting System الملونــة مع



WashEd-OUt gREy // A texture for a naturally-faded look.

For more exciting walls, combine a colour with texture.

NO. 57 // White, grey and black strokes create the effect of a used chalkboard.

tIMElEss stONE// A timeless off white stone effect.

Wall Designs add character to your home with the depth 
of natural materials like concrete, linen and bricks to bring 
your walls to life and give your space an authentic look and 
feel. Fill your home with enough character to complement 
your own. Combine our new designs with Fenomastic My 
Home and make your walls look beautiful.

lINEN // A texture inspired by linen woven onto your walls.

cONcREtE // Texture inspired by a raw cement finish.

اجَمعوا بين اللون والتصميم كي تحصلوا على جدران باهرة.

تمنح تصميمات الجدران أجواء بيوتكم انطباعات المواّد الطبيعية 
مثل اإلسمنت والكّتان والطوب، وتتحّول معها جدرانكم إلى لوحات 

تتدّفق بالحياة فتغمركم بلمسات الطبيعة الحقيقية. امَنحوا بيوتكم 
طابعًا خاّصًا يُعّبر عنكم. واجَمعوا فيها بين التصميمات الحديثة ودهان 

فينوماستيك بيتي كي تُصبح جدرانكم لوحات رائعة.

واشد آوت جراي // تصميم يُستخدم للحصول على مظهر تالشي اللون الطبيعي مع الوقت.

تايملس ستون // تصميم يُعطي تأثير الحجر األبيض المائل إلى الصفرة. لينن // تصميم ُمستلهم من الكّتان المنسوج بالجدران.

NO. 57 // توشيحات لونية بيضاء ورمادية وسوداء تعطي تأثير سّبورة حائط مستعملة.

كونكريت // تصميم ُمستلهم من طبقة اإلسمنت الخام.

life
BRinging youR wAlls to

جدرانكم لوحات تتدّفق
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Co-founder and Creative Head  
of No.FiftySeven Boutique Cafe  
and The Dinner Club by No.57
Creator of the No. 57 Wall Design

AlAmiRA NooR BANi HAsHim

I love Lady Design. It’s the perfect way to add character to 
a room and bring it to life. It allows you to make your space 
unique. It’s also a great way to replicate real materials.
I came up with the No. 57 texture because I wanted to create 
a texture that had a raw and unfinished feel to it. What I love 
about this design is that it has a lived-in chalkboard effect—
like a chalkboard that’s been used over and over again. 
I hope you enjoy it. 

WhItE bRIcK// Texture for a rustic white-brick finish.

To give your home depth, use our range of  
lAdy desigN pRoducts

The best way to bring out a beautiful colour is by using 
FeNomAstic my Home RicH mAtt

For a silky finish, we recommend  
my Home smootH silk

foR BeAutiful  
And BRilliAnt wAlls

األميرة نور بني هاشم
مؤّسس مشارك ورئيسة قسم اإلبداع 

No. FiftySeven Boutique Cafe في
The Dinner Club by No. 57و

No. 57 مبتكرة التصميم

أحّب تصميمات ليدي، فهي الطريقة األمثل إلضفاء طابع 
خاّص على أّي غرفة وجعلها تنبض بالحياة. إّنها تُتيح 

 لكم أن تحظوا بالتمّيز داخل محيطكم الخاّص. 
وهي طريقة رائعة لُمحاكاة المواّد الطبيعية. وألّنني 

رغبت في ابتكار تصميم يُعطي إحساس الطالء الخام 
 .No. 57 غير المنتهي، فقد ُقمت بابتكار 

وما أحببته في هذا الدهان أّنه أشبه ما يكون بلوح سّبورة 
تّم استخدامه مّرات ومّرات. أتمنى أن تسعدوا به.

 لجدران
جميلة باهرة

أفضل طريقة إلبراز لون رائع هي استخدام
دهان فينوماستيك بيتي مطفي غني

للحصول على طالء حريري ننصحكم باستخدام
دهان بيتي ناعم حريري

كي تُعطوا بيوتكم أبعاداً أعمق استخِدموا
تشكيلتنا من منتجات تصميمات ليدي

وايت بريك // تصميم يُعطي انطباع الطوب األبيض الطبيعي.
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