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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 “Trend Beyond Colours 2022-23” 
projesini bu yıl ilk kez Türkiye’de duyuruyoruz.

“Trend Beyond Colours 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.  

Özümüzü ve kişisel farklılıklarımızı paylaştığımız 
değerli anlara vurgu yapan YANSIT teması ile yeni 
bir başlangıca ihtiyacımız olan bugünlerde önce 
kendimizi yansıtmamız gerektiğine inanıyoruz.

“Trend Beyond Colours 2022-23” ile hepinizi 
‘Yeniden Başla’maya davet ediyoruz…

Şimdi Hep Birlikte Yeniden Başlama Zamanı



YANSIT
SEN RENKSİN. 

KENDİNİ!

Görünümümüzle, kişiliğimizle, özgün 
seçim ve tercihlerimizle farklıyız. İkizlerin 
bile yüzde 100 benzemediği bir DNA’mız 
bir zekâmız bir ruhumuz var. Bizi “BEN” 
yapan şey, bu farklılıklarımız. 

Dünya’nın “PARMAK İZİ” biziz…

Bizi birleştiren de tıpkı konuştuğumuz 
dil gibi ortak ilgilerimiz ve beğenilerimiz. 
Ancak aynı dili konuşabilmemiz sözlere 
muhtaç olduğumuz anlamına gelmiyor. 
Kendimizi “KOKU” ve “RENK” ile de 
ifade edebiliriz. Çünkü hiçbir “SÖZ”, 
koku veya renk gibi derin değildir. Bir 
hikâyeyi ya da bir anıyı görüntüsüyle 
birlikte çağrıştıramaz. Koku algımız kişiye 
göre değişse de RENK istisnai durumlar 
haricinde en etken algıdır…

Renk SEMBOL’dür; bayrak gibi
Renk YANIT’tır; siyah gibi
Renk UYARI’dır; kırmızı gibi
Renk ŞEFKAT’tir; pembe gibi
Renk HUZUR’dur; mor gibi
Renk HÜZÜN’dür; gri gibi
Renk ENERJİ’dir; turuncu gibi
Renk İNANÇ’tır, DOĞA’dır, CANLI’dır; 
yeşil gibi
RENK dildir…
İfade et kendini, anlat kendini.
YANSIT kendini, çünkü sen RENK’sin.
YANSIT DÜNYANI RENKLE!



Değerli Anlar
Duygularını renklerinle ifade ederken; 
günlük koşturmacanın içerisinde cesur ve 
özgür renkler kullan. Zamansız bir yolculukta 
değerli anlarını renklendir.



/
İçindeki sevgi, 

soğuk havayı sıcak 
bir fincan kakao gibi 

ısıtıyorsa, sence 
rengin nedir?
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KENDİNİZİ 
ŞIMARTIN…

Seni mutlu eden ufacık 
detayların farkına var. 

Derin ve kışkırtıcı 
renkleri doygun tonlarla 
dengeleme sezgini göster.

/
Hayatına tutkuyla 
dokunacak renk ve 
dokularla kendini 

şımart.



/
Kendinizi 

şımartmak 
için zengin ve 

sıcak bir 
palet.

5040 - B

8010 - Y10R

NIPPON PAINT
SİLGİ BEJİ



A - 1020

A - 1331

NIPPON PAINT
TAVUS KUŞU MAVİSİ



YANSIT

1020 - B60G

3030 - G40Y

NIPPON PAINT 
LAÇİN GÖLÜ YEŞİLİ

/
Özel anlara eşlik 
edecek zarif ve 

sofistike bir renk 
paleti.

A - 1020

NIPPON PAINT
LİKEN YEŞİLİ

DUCHESSE SATIN 
D - 100



ÖZEL EFEKTLER
Rusty kartelasından bu paslı demir dokusu 
renkleri, size yaşanmışlık katacak.

8010 - Y50R

3040 - Y90R

RUSTY 115

0804 - G90Y

NIPPON PAINT
YANIK BAKIR



SICACIK VE DEĞERLİ

Değerli ve doygun 4550-B30G’yi, 
kış yapraklarından 5040-Y50R’nin 
dokunuşlarıyla zenginleştirin.

Bu gösterişli toprak tonu, doğa renkleriyle 
bütünleşerek zarif ve hoş bir uyum yaratacak.

/
Doğadan izler 
taşıyan değerli 
renklerle yaşam 

alanınıza gösterişli 
bir dokunuş 

yapın.

5040 - Y50R

4550 - B30G

1020 - B60G

A - 1003

6020 - B90G



0804 - G90Y

NIPPON PAINT
YANIK BAKIR

8010 - Y50R

RUSTY 115



SICACIK VE ÇEKİCİ

Bu kombinasyon, yaşam 
alanlarınızdaki ışığın zerafetini 
yansıtmak için tasarlandı. 
“Sır Mavisi”nin petrol tonları, 
“Silgi Beji”nin sıcak ve kaşmir 
tonu ile yumuşatılırken; 
“Köri Sarısı”nın dokunuşu 
ışıltı katacak.

/
Doğadan izler 
taşıyan değerli 

renklerle yaşam 
alanınıza gösterişli 

bir dokunuş 
yapın.

NIPPON PAINT
SİLGİ BEJİ

NIPPON PAINT
SIR MAVİSİ

A - 1002

NIPPON PAINT
KÖRİ SARISI



3005 - Y20R

1020 - B60G

NIPPON PAINT 
TAVUS KUŞU
MAVİSİ



4040 - B

CHIC GRAY

WIND GLIDER

/
Derin 

denizlerden sonsuz 
gökyüzüne, doğanın 

tüm maviliklerini 
kucaklayın.



ŞEHRİN RENKLERİ

Keten, kaşmir ve derinin en güzel 
tonlarını sert griler ile taçlandırın.

GRAY SLATE
NIPPON PAINT
KÖRİ SARISICHIC GRAY3005 - G50Y



EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ

5040 - B 5040 - G90Y

5040 - Y
NIPPON PAINT 
ALACAKARANLIK MAVİSİ

Gizemli maviler ve rahatlatıcı yeşiller ile ruhunuzu şımartın.



/
Tutkulu ve iddialı 

kırmızıların ateşini 
yansıt.

4005 - Y50R

NIPPON PAINT 
YANIK TOPRAK KIRMIZISI

WOVEN STRAW

3060 - Y90R



renktrendler i .n ipponboya.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  • Dış Cephe Boyalar ı 
• Özel  Efekt l i  Boyalar • Fonksiyonel  Boyalar • Ahşap Boyalar ı


