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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.

Şimdi Hep Birlikte Yeniden Başlama Zamanı

“RENK İLE
BAĞLANTI”
“Renk doğrudan ruhu etkiler.”
– W. Kandinsky

Renklerin harika ve karmaşık dünyasına yolculuk yapmayı
seven biri olarak ben; renklerin sembolik ve psikolojik
etkilerini, hangi renklerin bizi heyecanlandırdığını, hangi
renklerin bizi harekete geçirdiğini, hangi renklerin bizi
birbirimize “bağladığını”, hangi renklerin bizi rahatlattığını
ve sakinleştirdiğini halen deneyimleyerek öğrenmeye
devam ediyorum.
İnsan psikolojisi üzerinde önemli bir etkisi olmasının
yanı sıra, iç mekan tasarımını etkileyen ve tanımlayan,
kendimizle ve hayatımızla “bağlantı” kurmamıza olanak
veren renklerin, kullanımdaki ton ve vurguları ile mekan
algısı değişimini yaratmaya gayret ediyoruz.

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 itibaren 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 mimarları ve tasarımcıları, temalar
altında oluşturdukları renk paletleriyle trendleri yeniden
yorumluyor, renk dünyamızı zenginleştiriyorlar.

Tekrar bir araya gelmenin ve beraberliğin neşesini kutlayan
“Bağlan” teması ile, renklerin bizi yeniden buluşturacak
yaşam alanlarını nasıl yaratabileceğini keşfediyoruz.
“Renklerin Ötesindeki Trendler 2022-23” ile hepinizi
“Yeniden Başla”maya davet ediyoruz.

Bildiğimiz gibi oldukça öznel olan renk algısını, farklı
kültürler farklı şekilde algılar. Özellikle “bağlantıyı”
temsil eden renklerden biri olan yeşil, köklerimize geri
dönmemize ve iç krallığımıza dönüş yapmamıza olanak
sağlar.
Her birimiz sahip olduğumuz yaratıcılığımızın sınırlarını
zorlayarak, mekanlarda farklı renk ve doku kullanımlarıyla
hem işlevsel hem pratik hem de psikolojik etkiler
yaratmaya devam ediyoruz.
Nasıl ki bizler güneşli havalarda kendimizi mutlu ve neşeli
hissediyorsak, yağmurlu bir günde o kadar mutsuz ve
depresif olabiliyoruz. İşte renk de, hem duyguları hem
de bilişsel süreçleri etkileme enerjisine sahip olarak hep
aramızda olacak.
Deneyimlerimiz, hatıralarımız ve kültürel farklılıklarımız ile
hayata renk katmaya devam edelim.

.
MASUMIYET
.
. .
SAFLIK VE DINGINLIK

Nippon Paint
Saf Beyaz

Nippon Paint
Bej Krep

Pure White (Ing.)
Blanc pur (fr.)

Beige Crepe (Ing.)
Crêpe Beige (fr.)

Küçük mekanları büyük gösteren renkler...
Masumiyet, Saflık ve dinginlik temsili beyaz.
- renkler ile uyumu çok kolaydır.
Beyaz rengin diger
Denge, asalet, uyum ve baglılık.

Nippon Paint
Dark Horizon
Dark Horizon (Ing.)
Horizon sombre (fr.)

- risk almayı sevmiyorsanız aynı rengin farklı
Eger
tonlarını seçerek huzur verici ve dingin bir mekan
yaratabilirsiniz.

.
.
ÖZGÜVEN, LIDERLIK

Nippon Paint
- ..
Bögurtlen
Kırmızısı
Blackberry red (Ing.)
Rouge mure (fr.)

,
Iddialı bir renk, en güçlü ve etkili dekorasyon hareketidir.

Güçlü ve pozitif enerji veren kırmızı... Cesur, canlı ve hareketli.
Renkler iç mimarinin en önemli ögelerinden biridir.
,
Ic mekanda yer alan tüm biçim ve yüzeyler renk farklılıkları ile
çok daha iyi algılanır.

.
EFEKTLI BOYALAR

Duvar renginde degisiklik
yapmak size yeterli gelmiyorsa,
.
her mekana uygulayabileceginiz
efektli boyalar sayesinde
sıradısı görünüm elde edebilirsiniz.

.
. . .
ZAMANSIZ VE SAKINLESTIRICI
.

Nippon Paint
Gölge Haki
Khaki Shade (Ing.)
Abat-Jour Kaki (fr.)

Nippon Paint
Bej Krep
Beige Crepe (Ing.)
Crêpe Beige (fr.)

Toprak tonları sıcak, sakin ve aynı zamanda baskın durusuyla
.
dikkat cekerken
her renk kullanımıyla uyum saglar.
.

,
Içinde bulundugumuz
toplum ve
yasadıgımız
düzende topraktan giderek
.
uzaklasıyor
olsak da, bu sakin tonlar bize
.
- - hatırlatır.
özümüze ve köklerimize baglılıgı

BAGLILIK,
GÜVEN,
KONTROL

Nippon Paint
Rüzgar Mavisi
Colors of the wind (Ing.)
Couleurs de vent (fr.)

- - temsil eden mavi...
Güven, sadakat ve baglılıgı
Renklerle olusturulan
armoni…
.
Parlak, los,
. güçlü ya da yalın renklerin eve yansıması,
ev sahibinin ruh halinin bir aynasıdır.

Nippon Paint
Pembe Sakayık
.
Pink peony (Ing.)
Pivoine rose (fr.)

Nippon Paint
Dogum
Günü
Pastası

DUYARLILIK VE SEVGİ

Birthday cake (Ing.)
Gateau d’aniversaire (Fr.)

Son dönemin en favori renklerinden biri olan pembenin
her tonu, gri ile harika bir uyum saglar.
Gri ve beyaz ile
- sade dekorasyonunuza ısıltı katacaktır.
birlikteligi,
.

.
Incelik, nezaket ve tatlılık...
Sakin, dingin ortamların rengi pembe
ve aynı zamanda Sefkati
temsil eden pembe.
.
Renk vurguları ile mekan algısı degisimi...
.

DENGE VE UYUMUN RENGİ

Nippon Paint
Solgun
Tavuskusu
. Yesili
.
Pale Peacock Green (Ing.)
Vert Paon Pale (fr.)

Nippon Paint
Froggy’s Leaf
Froggy’s Leaf (Ing.)
Feuille De Grenouillee (fr.)

Nippon Paint
Kuru Yaprak
Yesili
.
Dry leaf green (Ing.)
Verte Fuille Seche (Fr.)

Denge ve uyumun rengi yesil...
Yesil
. bize dogayı cagrıstırır.
.
.
Güven verir.
Mekan içinde armoninin olusabilmesi,
.
renkler arasındaki denge ile gerçeklesir.
.

Doganın
enerjisini huzur ile bagdastıran
.
yesil
. renk ve tonları…
Canlı ve enerjik olun.
Yesilin
narin tonları ile stresinizi azaltın.
.

