
Fusions
فيوجنز





إذا رغبت بإضافة الدراما في منزلك، إذًا فيوجنز هو اختيارك! 
تقدم لك مجموعة فيوجنز تجربة حسية مختلفة حيث إنها 

تجمع بين الملمس واللون.
When you’re looking to add drama to your home, 
our Fusions range offers a new sensorial experience. 
Combining textural effects with rich colours.



Fusions Makhmaleyat

ــز التــي  مخمليــات هــي جــزء مــن مجموعــة فيوجن
تتميــز بتلبيــة جميــع األذواق والتــي تمــد غرفتــك 
باألناقـة والـرقي المخملي. الشكـل النهـائي للدهان
بتدرجاتــه بيــن اللــون الفاتــح والغامــق مســتوحى مــن قمــاش المخمــل، وبمــا أنــه يحتــاج لمزيــد مــن الوقــت كــي يجــف، فهــو يعطــي المرونــة للدّهــان ليقــوم 
بالتعديــات واللمســات األضافيــة. مخمليــات تعطــي جدرانــك مظهــرًا جّذابــً يتماشــى مــع األجــواء الكاســيكية والحديثــة حيــث أنهــا تتخطــى حــدود الطــاء 

العاtدي.

Makhmaleyat is part of the creative range of Fusions effects paints that caters to different preferences and tastes by 
giving the room an elegant and sophisticated velvet look. The final look varies in colour tone from dark to light reminiscing 
the movement of the fabric and while it takes more time to dry, it gives the applicator the flexibility to fix and retouch it. 
Makhmaleyat adds glamour to your walls and fits in both classical and modern styles as it breaks the limits of plain paint.



فيوجنز مخمليات



2Y114 - 2Y203*

Reproduction: Because these samples are hand applied effects, the tone of colour may vary depending on the 
application method.
* Use this shade of Fusions Fondo as a basecoat

Fusions Makhmaleyat



5Y852 - 5Y870* 5Y853 - 5Y864* 5Y854 - 6Y152*

5Y860 - 6Y153*

2Y113 - 2Y194* 2Y123 - 1Y961* 4Y103 - 4Y113*

4Y104 - 4Y114*4Y110 - 4Y121*

التطابق مع األصل: يتم تطبيق هذه العينات يدويا، ولذلك فإن درجة اللون قد تختلف حسب 
الطريقة التي تم التطبيق بها. 

* استخدم هذه الدرجة من فيوجنز فوندو كطبقة أساسية

فيوجنز مخمليات



Fusions Arabesque

أرابيســك هــو دهــان ذو زخــارف عربيــة يعطــي 
ظــال  لتشــكيل  أثــرًا  تتــرك  ضوئيــة  لمســات 
طبيعيــة. دهــان أرابيســك البيئــي قابــل للغســيل

 ومتوفــر بألــوان مختلفــة. تســتطيع دهــن أرابيســك بالبكــرة بــكل ســهولة ليعطــي جدرانــك مظهــرًا فاتنــً. وإضفــاء أبعــاِد مختلفــة عليهــا، يظهــر فــور جفافــه 
عــن طريــق التمســيد عليــه بمجرفــة فيوجنــز المخصصــة.  أرابيســك مــن همبــل هــو دهــان زخرفــي يمّكنــك مــن إثــراء جــدران منزلــك بتأثيــرات متنوعــة. وهــو 

أســلوبك الــذي تســتخدمه لتصبــح فريــدًا مــن نوعــك.

Arabesque is a decorative paint that produces movements of light and shade, creating refined effects and natural shapes. 
It is ecological, washable and can be found in a wide selection of colours.Arabesque can be easily applied with a roller to 
produce an exquisite decorative effect. As soon as the product begins to dry, this effect can be emphasized by “stroking“ the 
paint with the special fusions trowel.Hempel’s Arabesque is a decorative paint that enables you to enrich the walls of your 
home, giving them a different dimension. It’s your way of being unique.



فيوجنز أرابيسك



Reproduction: Because these samples are hand applied effects, the tone of colour may vary depending on the 
application method.
Remark: Use Topaz silk emulsion in the same shade as a basecoat.

Fusions Arabesque

5Y501



التطابق مع األصل: يتم تطبيق هذه العينات يدويا، ولذلك فإن درجة اللون قد تختلف حسب 
الطريقة التي تم التطبيق بها.

مالحظة:  استخدم توباز إملشن حريري بنفس الدرجة كطبقة أساسية.

فيوجنز أرابيسك

2Y822 5Y571 5Y521

3Y181

4Y052 4Y072 3Y221

1Y2833Y171



Fusions Sadow

ــات  ســادو هــو آخــر إضافــة إلــى مجموعــة دهان
همبــل فيوجنــز، وهــو دهــان تــم اســتلهامه مــن
وحــي النســيج الملــون للخيمــة العربيــة التقليديــة  التــي صمــدت بدورهــا أمــام قســوة الصحــراء العربيــة علــى مــر الزمــن. مــع فيوجنــز ســادو، تمتعــي باأللــوان 

والرشــات التــي تشــبع شــغفك بحيــاة الصحــراء.

Sadow is the latest addition to the Fusions line. Inspired by the Arabian tent fabrics that have withstood the test of time and 
the harshness of the arid Middle Eastern desert, Fusions Sadow provides the colours and textures that will bring your love for 
the desert to life.



فيوجنز سادو



Reproduction: We have made every effort to reproduce these colours as accurately as possible.
However slight changes may occur with the actual paint due to application method.
Remark: Use Topaz silk emulsion in the same shade as a basecoat.

Fusions Sadow

2Y832



التطابق مع األصل: لقد بذلنا أقصى ما بوسعنا لطباعة هذه األلوان أقرب ما يمكن للحقيقة،
إال أنه قد يحدث تغييرات طفيفة مع الطاء الفعلي نتيجة لطريقة التطبيق. 

مالحظة:  استخدم توباز إملشن حريري بنفس الدرجة كطبقة أساسية.

فيوجنز سادو

5Y531 5Y521 5Y751

3Y191

5Y481 3Y171 6Y041

3Y2111Y273



Fusions Metal

مائــي  أســاس  ذو  دهــان  هــو  ميتــال  فيوجنــز 
ويتركــز في تركيبتــه المتطورة علــى 100% من راتنج
األكريليــك الصافــي. يعطــي دهــان فيوجنــز ميتــال مظهــرًا معدنيــً وبريقــً فخمــً لألســطح ويمتــاز بقدرتــه الفائقــة علــى تحمــل اســتخدامات مختلفــة بحيــث 

يمكنــك الحصــول علــى عــدة أشــكال وإبداعــات مــن التأثيــرات الديكوريــة الخاصــة. 

Fusions Metal is a waterborne metallic finish product that is based on 100% pure acrylic resin. It gives your surface a luxurious 
decorative metallic glow with maximum durability that allows you to get innovative special effects. .



فيوجنز ميتال



Reproduction: Because these samples are hand applied effects, the tone of colour may vary depending on the 
application method.

Fusions Metal

Copper 6Y760



التطابق مع األصل: يتم تطبيق هذه العينات يدويا، ولذلك فإن درجة اللون قد تختلف حسب 
الطريقة التي تم التطبيق بها. 

Pale Gold 20092

Bronze 6Y740

Bright Gold 2Y921

Silver 19000

فيوجنز ميتال



Fusions Aquamarble

يخلــق إحساســا فخما بمظهــر الرخــام اإليطالي 
الســهل  ومــن  ســريعا  يجــف  جدرانــك.  علــى 
تلميعــه حتــى يبــدو بالمظهــر الحقيقــي للرخــام 

المتألــق، ويتفــوق فيوجنــز أكواماربــل فــي الواقــع علــى الكثيــر مــن تشــطيبات الدهانــات المتوفــرة فــي الوقــت الحاضــر. كمــا أنــه يســاعد فــي المحافظــة 
علــى البيئــة وعلــى صحتــك ، فيوجنــز أكواماربــل ذو رائحــة خفيفــة ممــا يعنــي أنــه يمكنــِك العــودة ســريعً لإلســتمتاع بجــدران رائعــة المظهــر.

إن فيوجنــز أكواماربــل يأتــي إليــك بعــدد 48 مــن أكثــر األلــوان المرغوبــة والمتطــورة والجاهــزة مــن أجــل راحتــك. وهــذه مــا هــي ســوى البدايــة، فمــع خدمــة 
المــزج الخاصــة بفيوجنــز أكواماربــل تكــون خياراتــك غيــر محــدودة إال بحــدود خيالــك. أعثــري علــى اللــون الــذي يكــون مثاليــا ومناســبا لــك.

Fusions Aquamarble creates the luxurious feel of real Italian marble on your walls. Quick drying and easy to polish up to a 
realistic marble gloss, Fusions Aquamarble really does outperform many other stucco finishes today. Easy on the environment 
and you, Fusions Aquamarble’s low odour means you can get back to enjoying the beautiful finished effect without delay.
Fusions Aquamarble brings you 48 of the most desirable and sophisticated colours ready-mixed for your convenience. This is just 
the beginning, with Fusions Aquamarble special mixing service your choice is limited only by your imagination. Find the colour 
that’s just perfect for you.



فيوجنز أكواماربل



Reproduction: Because these samples are hand applied effects, the tone of colour may vary depending on the 
application method.

Fusions Aquamarble

Emerald 40022



Rose Moonstone 6Y260

Jade 40012 Zinc Quartz 3Y590Smokey Citrine 3Y580 Onyx 19990

Royal Pearl 20012 Carnelian Brown 6Y350Tourmaline 1K380 Desert Mirage 6Y320

التطابق مع األصل: يتم تطبيق هذه العينات يدويا، ولذلك فإن درجة اللون قد تختلف حسب 
الطريقة التي تم التطبيق بها. 

فيوجنز أكواماربل



Fusions Pearl

إن الطــاء بقطــع القماش وباســتعمال اإلســفنج 
األلــوان  تجعــل  معدنيــة  بمســاحة  والمســح 

العصرية النظيفة المخلوطة مع فيوجنز بيرل تتألق على جدران بيتك وتمنحه إحساسا بالتألق وبالمظهر الفاخر.

Ragging, sponging and stippling modern clean colours mixed with Fusions Pearl onto your walls gives your home the relaxing 
feeling of a luxurious retreat.



فيوجنز بيرل



Reproduction: Because these samples are hand applied effects, the tone of colour may vary depending on the 
application method.

Fusions Pearl

10831 - 1Y320



التطابق مع األصل: يتم تطبيق هذه العينات يدويا، ولذلك فإن درجة اللون قد تختلف حسب 
الطريقة التي تم التطبيق بها. 

فيوجنز بيرل

10000 - 1Y320

55340 - 1Y320

42790 - 1Y320

30400 - 1Y320
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/Hempel Decorative Middle East

hempeldecorative.me

Since 1915 Hempel has been a world-leading coatings 
specialist, providing protection and inspiration to the world 
around us. Today we have over 5,500 people in
80 countries delivering trusted solutions in the protective, 
decorative, marine, container, industrial and yacht markets. 
This includes many recognised brands like Crown Paints, 
Schaepman and Jones-Blair.
 
Hempel is proudly owned by the Hempel Foundation, which 
supports cultural, humanitarian and scientific causes across 
the world.

Hempel Bahrain 
+973 1772 8668

Hempel Kuwait 
+965 2 202 0700

Hempel Syria 
+963 31 5360150/8

Hempel Qatar 
+974 44 55 9000

Hempel Dammam 
+966 13 847 1616

Hempel Jeddah 
+966 12 257 4567

Hempel Riyadh 
+966 11 497 7839

Hempel Yanbu
+966 143 228956

Hempel Emirates 
+971 6 531 0140

Hempel Abu Dhabi 
+971 2 555 2279

Hempel Oman 
+968 24592759

Hempel Iraq 
+964 07512353992
+964 662622020
+964 7507334485


