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Asya’nın lider boya markası Nippon Paint olarak, 
140 yıldır dünyanın dört bir yanında gurur 
duyduğumuz projelere imza atıyoruz. Her 
ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar 
üretiyor, Türkiye’nin en geniş ürün gamıyla 
renkten daha ötesini arayanların çözüm ortağı 
oluyoruz.

İnsanı odağına alan yenilikçi ve yaratıcı 
yaklaşımımızla 2015’ten beri globalde hayata 
geçirilen Renklerin Ötesindeki Trendler projesini 
bu yıl ilk kez Türkiye’de duyuruyoruz. 

Renklerin Ötesindeki Trendler 2022-23 
kapsamında dünyadaki gelişmeleri ve eğilimleri 
Canlan, Yenilen, Bağlan ve Yansıt isimli dört tema 
altında ele alıyor ve renklerle ilişkilendiriyoruz. 

Türkiye’nin önde gelen iç mimar ve tasarımcıları 
temalar altında oluşturdukları renk paletleriyle 
trendleri yeniden yorumluyor, renk dünyamızı 
zenginleştiriyorlar.  

Doğanın iyileştiriciliğinden ve sonsuz enerjisinden 
ilham alan CANLAN teması ile yeni bir başlangıca 
ihtiyacımız olan bugünlerde doğanın iyileştirici 
gücünü kullanarak sağlıklı yaşam alanları 
yaratmak gerektiğine inanıyoruz. 

Renklerin Ötesindeki Trendler 2022-23 ile hepinizi 
‘Yeniden Başla’maya davet ediyoruz…

Şimdi Hep Birlikte Yeniden Başlama Zamanı



Doğa kimi zaman huzur veren sakin renk 
tonlarıyla kimi zaman da insanı 
heyecanlandıracak derecede canlı ve çarpıcı 
tonlarıyla sonsuz renk paletine sahip. 

Griden sarıya dönen ihtişamlı bir gün 
doğumunda doğa, güneşin yıkadığı renklerle 
sıcaklaşır. Kışın solgunlaşan renkler baharda 
canlanır ve renklenir. Günün 24 saatinde, 
yılın farklı mevsimlerinde renkler hep 
başkalaşır, değişir ve dönüşür. Renkler de 
bizim gibidir, enerjimiz gibi, modumuz gibi… 
Sürekli döngüler halindedir. Her renk 
kendinin sonsuz alt tonlarını barındırır. Kimi 
zaman dış etkenlere bağlı olarak farklı 
tonlara bürünen renkler, kimi zaman da ruh 
halimize göre farklı farklı algılanır. İşte bu 
yüzden doğa, mavi ve yeşilden ibaret 
değildir. Bu yüzden renkler yaşayan 
organizmalar gibidir çevremizde. Hayatı bize 
binbir türlü algılatabilir. Bize huzur da 
verebilir, hüzün de. 

Renkler tek başlarına bir anlam ifade 
ettikleri gibi, yan yana geldiklerinde de farklı 
algılanırlar ve birlikteliklerinden farklı 
anlamlar doğar. 

Bu projede sizler için seçtiğimiz renkler, 10 
ana renk etrafında halkalanıyor. Bu renkler; 
bulutlu bir havada izlediğimiz sakin bir 
gökyüzü, arıların binbir emekle yaptığı balın 
geçirgen parlak rengi, Orta Asya’nın toprağı 
ve ateşinin kızıllığı, Himalaya’nın asi yeşil 
tonları, madenlerin sertliği ve keskin parlak 

DOĞA, 
MAVİ VE YEŞİLİN 
ÇOK ÖTESİNDE

renkleri, gümüşün ışıltısı, Türk kahvesinden 
bourbona uzanan kahve tonları, Osmanlı’dan 
günümüze uzanan değerli taşların hanedanla 
özdeşleşmiş zengin renkleri, meyvelerin zamanla 
olgunlaştıkça doygunlaşan renk tonları, 
portakalın güneşten yanıklaşan kabuğu ve sisal 
bitkisinin güneşle yıkanmış huzur veren 
tonlarından ilhamla seçilip bir araya getirildi.

İlhamla kurguladığımız bu renk 
kombinasyonlarımızda doğa; her birimiz için 
aşina olduğumuz ve şaşırtıcı olan olsa da, mavi 
ve yeşilin çok dışında kimi zaman coşkulu kimi 
zaman dingin…
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Doğanın Renk Sanatı

Doğa kimi zaman huzur veren sakin renk tonlarıyla

kimi zaman da insanı heyecanlandıracak derecede canlı

ve renkli tonlarıyla sonsuz seçenekler sunuyor.

Doğanın sonsuz renk paletinden size özel oluşturduğumu

 renk kombinasyonları ile, yaşam alanlarımıza doğanın

huzurunu ve canlılığını davet edin.
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Doğa kimi zaman huzur veren
sakin renk tonlarıyla, kimi zaman da
insanı heyecanlandıracak derecede
canlı ve renkli tonlarıyla
sonsuz seçenekler sunuyor.

Doğanın sonsuz renk paletinden size özel
oluşturduğumuz renk kombinasyonları ile,
yaşam alanlarımıza doğanın huzurunu
ve canlılığını davet edin.

Doğayı içeri davet edin...



NIPPON PAINT
HANEDAN YEŞİL

4020-G30Y

A_1003

3010-B70G

3020-B70G
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Doğada vakit geçirmek, iyi olma
halimizin olmazsa olmazı. Bu yüzden
doğanın renk sanatı sağlığımız için büyük
önem taşıyor. Doğanın eşsiz güzelliğinden,
serin ormanlardan, bitkilerin taze
kokusundan esinlendik...
Huzurlarınızda : Hanedan Yeşil  

İlhamını doğal taşlardan
ve durgun sulardan alan,

çok özel bir yeşil tonu...

Hanedan Yeşil
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NIPPON PAINT 
SİSAL BEJ

1005-G80Y 2005-Y

Sisal Bej

 Sıcak ve nemli 
iklimde yetişen, 

sisal bitkisinden ilhamla 
mekanlarınıza huzur 

katacak doğal bir renk



C A N L A N  /  

NIPPON PAINT
MONGOL ATEŞİ

Mongol Ateşi
Orta Asya’dan,

toprak ve ateşten
ilhamla...
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4550-B30G

7010-R30B

NIPPON PAINT
BURBON KAHVE

Yaşam alanlarında doğadan
renklerin kullanımı her zaman
hoş estetik yaratır.
Çünkü bu renkler bize oldukça tanıdık.
Doğanın tüm faydalarını yaşam
alanlarımıza taşıyabiliriz.
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4030-B10G

NIPPON PAINT
TÜRK KAHVESİ
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A_1020 5040-Y30RNIPPON PAINT ACI BAL
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NIPPON PAINT PLATONİK GÜMÜŞ

Işığın kırılganlığıyla
derinleşen tonları ile...

Acı Bal
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6030-G90Y 4550-Y70R 5005-Y50R
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3060-R
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5010-Y90R
NIPPON PAINT
SİSLİ GRİ

NIPPON PAINT
YANIK PORTAKAL

Kızarmış ve kurumuş,
derinleşmiş bir

portakal kabuğu tonu

Yanık Portakal
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5010-Y90R 2002-Y 6500-N
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NIPPON PAINT
HİMALAYA YEŞİLİ

6020-Y

4550-Y30R
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CANLAN

NIPPON PAINT
SİSLİ GRİ

NIPPON PAINT
ACI BAL

NIPPON PAINT
HİMALAYA YEŞİLİ

NIPPON PAINT
MONGOL ATEŞİ

NIPPON PAINT
YANIK PORTAKAL

/
Doğanın tanıdık renkleri 

doğayı evinize taşır.
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NIPPON PAINT
HANEDAN YEŞİL

NIPPON PAINT
SİSAL BEJ

NIPPON PAINT
PLATONİK GÜMÜŞ

NIPPON PAINT
BURBON KAHVE

NIPPON PAINT
TÜRK KAHVESİ

Doğa sanatından
ilham alandığımız 
tonlarının samimi 

güzelliğini keşfedin.



renktrendler i .nipponboya.com

Bu broşürde yer alan tüm renkler Nippon Paint satış noktalarında Trend Beyond Colours 2022-23 renk koleksiyonu içerinde yer almaktadır. 
Broşürdeki tüm görsel renkleri baskı tekniği ve ortamdaki ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir. Gerçek renk uygulamasından 
önce kontrollü numune yapılması tavsiye edilir.

www.nipponboya.com

/ nipponboyaturkiye

/ NipponBoya 

• Sağl ık l ı  Boyalar • İç Cephe Boyalar ı  • D ış  Cephe Boyalar ı 
• Özel  Efekt l i  Boyalar • Fonksiyonel  Boyalar • Ahşap Boyalar ı


