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Healing & Celebration
“Keep a distance” was not just a flag we raise to stay safe, but a
promise we make to each other that no matter how many miles
separate us, love recognizes no barriers.
While 2021 was a transitional year loaded with uncertainties,
ambiguities, and sufferings, we still see the light at the end of
the tunnel even with implementing COVID-19 vaccine regulations
worldwide.
From the pain comes hope, stronger comebacks appear on
the horizon; Promising us that 2022 will be a year of healing,
celebration, and close love. It is the year of well-deserved applause
for front-line workers and honoring the survival of humanity.
Whether you feel excited, relaxed, dreamy, or nostalgic, 2020 was
a promise to live the real meaning of fresh starts surrounded by
the warmth of family and friends, to appreciate both pain and
hope, and to show gratitude to past experiences. Simply, it is
a song where colors are the orchestra tunes that energize our
moods and fuel a post-pandemic recovery.
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اتجاهات األلــوان همبل ٢٠٢٢

تعاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي و احتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
لم يكن شعار "حافظ على التباعد" مجرد الفتة نرفعها لحماية أنفسنا ،بل وعد
نقطعه لبعضنا البعض بأنه مهما بعدت المسافات بيننا ،فإن الحب ال يعترف
بالحواجز.
ً
مليئا بالمخاوف والغموض
محوريا
عاما
وعلى الرغم من أن عام  2021كان ً
ً
والمعاناة ،فإننا ال نزال نرى الضوء في نهاية النفق بعد انطالق حمالت تطعيم
فيروس كوفيد  19في جميع أنحاء العالم.
من رحم المعاناة يولد األمل لنعود أقوى من ذي قبل ،مع وعد بأن يكون عام
 2022هو عام التعافي و االحتفال و التواصل بين األحباب من جديد ،وكذلك
فهو عام إظهار الشكر واالمتنان للعاملين في الخطوط األمامية.
وحيث تختلط مشاعر الحماس مع الحنين والهدوء واالسترخاء ،فإن عام 2022
هو األمل والوعد بأن نعيش المعنى الحقيقي للبدايات الجديدة المحاطة بدفء
العائلة واألصدقاء ،وإظهار االمتنان لأللم واألمل وتجارب الماضي ،ليكون 2022
بمثابة أغنية تلعب األلوان فيها دور األوركسترا التي تحفز مزاجنا وتشحن همتنا
بعد التعافي من الوباء.
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2022 ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
Colour of the Year 2022

Coded Message - 52430
Hyper Reality
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إن مهارة التفكير خارج الصندوق موهبة تمنح فقط لمن يؤمن بأن
 إنها تلك الموهبة الخارقة.السر للتقدم والرفاهية
اإلبداع هو كلمة
ّ
ّ التي
تمكنك من قراءة ما بين السطور واستشراف المستقبل وفك
.وضوحا
تشفير الرسائل الخفية نحو مستقبل أكثر
ً
لون "رسـ ـ ــالة مش ـ ــفرة" هو تعبير عن تلك الرؤية الجديدة التي
يحتاجها الناس لمواصلة االكتشاف وفك تشفير الحقائق الرقمية
.والواقعية المفرطة
 بلونه الرقيق الناصع بالبرتقالي المائل إلى،"يترجم "رسـ ـ ــالة مش ـ ــفرة
 رغباتنا إلى أفعال ومشاعرنا إلى أجواء إيجابية تقبل التحدي،الوردي
ّ
.وتستشرف المستقبل

Thinking out of the box is a gift only given to those who
believe that creativity is the master key to progress and
wellbeing. It is that super talent of reading between
the lines, having a forward-looking perspective, and
decoding hidden messages towards a clear future.
Coded Message is our fresh perspective that people
need to continue navigating and deciphering the digital
and hyper realities. A delicate pinky-orange washed-out,
Coded message symbolizes desires into actions and
feelings into powerful vibes that accept the challenge to
get ready for the next step.
4
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البع ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ــراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

التواصل االجتماعي

The Fourth Dimension

Social Networks

Call It A Day - 25620

Ash Blonde - 10090

Dreamy Flamingo - 52310

Beach Festival - 25300

Lasting Moments - 50531

Dancing Dunes - 60820

Timekeeper - 16020

Arabian Mocha - 62190

Lavender Hour - 35070

Seaside Cool - 31880

Another Thyme - 12690

Desert Spring - 46020
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*We have made every effort to reproduce these colours as accurately as possible. However, slight changes may occur with the actual paint.  إال انه قد يحدث تغييرات طفيفة مع الطالء الفعلي.*لقد بذلنا اقصى ما بوسعنا لطباعة هذہ األلوان اقرب ما يمكن للحقيقة

الواقع المفرط

الحـ ـ ــياة الن ـ ـ ـ ــابـضــة

Hyper Reality

Immersive Living

Hyper Reality - 25820

Custard Cream - 25320

Coded Message - 52430

Thousand Nights - 60140

Breaking Free - 53550

Pink My Mind - 56030

Verity - 67100

Morning Dreams - 31530

Twilight Dusk - 30810

Out of the Blue - 35370

Insider Story - 34810

Game On - 43140
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البع ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ــراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
The Fourth Dimension
Have you ever closely watched an hourglass and felt that time matters? The
Fourth Dimension is just that. It is all about a determination to transcend
beyond the three usual dimensions: buildings, spaces, and social interactions
to the limits of the Fourth Dimension, where time is the superhero and healer.
The Fourth Dimension represents our deep appreciation of time of the new
normal. It characterizes the awareness we developed in a post-pandemic
reality. That time and space are intertwined.
Winter? Summer? Fall? Spring? Every season has a taste, and every moment
counts. Every minute is a new chance to restore inner peace and self-love.
The color palette story for (The Fourth Dimension) trend is biological. It
represents curiosity to discover the power of color in sanitizing the air and
cleansing our bodies. It includes low saturated and nuanced colors that mirror
the botanical hues of plants and herbs.
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*We have made every effort to reproduce these colours as accurately as possible. However, slight changes may occur with the actual paint.  إال انه قد يحدث تغييرات طفيفة مع الطالء الفعلي.*لقد بذلنا اقصى ما بوسعنا لطباعة هذہ األلوان اقرب ما يمكن للحقيقة

حقــا؟
هــل حــدث وأن شـ
ـاهدت عــن كثــب ســاعة رمليــة وشــعرت بــأن الوقــت مهــم ً
َ
هــذا بالضبــط مــا نقصــدہ بالبعــد الرابــع ،ونعنــي بــه عزمنــا المســتمر علــى تجــاوز
األبعــاد الثالثــة المعتــادة :المبانــي ،المســاحات ،والتفاعــات االجتماعيــة إلــى حــدود
البعــد الرابــع حيــث الوقــت هــو بطــل الحكايــة والمعالــج المثالــي.
Call It A Day - 25620

Dreamy Flamingo - 52310

Lasting Moments - 50531

Timekeeper - 16020

Lavender Hour - 35070

Another Thyme - 12690
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تمثــل قصــة اتجــاہ "البعــد الرابــع" تقديرنــا العميــق لقيمــة الوقــت فــي الوضــع المعتــاد
الجديــد ،حيــث يجســد الوعــي الــذي طورنــاہ مــع شــدة واقــع مــا بعــد الجائحــة ،وهــو
أن الزمــان والمــكان متشــابكان .ال يهـ ّـم إن كان الفصــل هــو الشــتاء أو الصيــف أو
الخريــف أو الربيــع ،فلــكل فصــل مــذاق خــاص ولــكل لحظــة قيمــة مســتقلة ،وكل
دقيقــة هــي فرصــة جديــدة الســتعادة الســام الداخلــي وحــب النفــس.
تحمــل لوحــة األلــوان فــي قصــة اتجــاہ " البعــد الرابــع" طبيعــة بيولوجيــة ،فهــي تمثــل
فضولنــا الكتشــاف قــوة تأثيــر األلــوان ،وتضــم هــذہ اللوحــة ألوانً ــا متباينــة منخفضــة
التشــبع تعكــس أشــكال وألــوان النباتــات واألعشــاب.
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Timekeeper - 16020

Lasting Moments - 50531

Another Thyme - 12690
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Call It A Day - 25620

Dreamy Flamingo - 52310
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Lavender Hour - 35070

Lasting Moments - 50531
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The Fourth Dimension

 Call It A Day25620

A subtle, coral-toned neutral, Call
it a Day acts as a prompt, a silent
bell announcing to switch off all
activities, and seek regeneration.
With its buffed, camel-like tonality,
this colour denotes our perception,
or lack of, on & off time.
بلونــه الرقيــق المحايــد بلــون المرجــان ،يمثــل
لــون "لحظــة صمــت" مرشـ ًـدا أو جــرس إنــذار
صامــت يشــير إلــى توقــف جميــع األنشــطة
والســعي نحــو التجديــد ،ومــع نغمتــه
المصقولــة التــي يشــبه تأثيرهــا قــوة وحضــور
جمــل الصحــراء ،فــإن هــذا اللــون يرمــز إلــى
إدراكنــا أو قلــة إدراكنــا خــال وقــت األنشــطة
وبعــد التوقــف.
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الب ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

Dreamy
 Flamingo52310

A striking, refreshing, peachy hue,
Dreamy Flamingo colour derives
from Flamingo Lily flower, known
for purifying the air and removing
toxins. The subtle blend of orange
and pink tones fosters a pleasant
and harmonious atmosphere.
الفالمنغــو الحالــم هــو لــون منعــش
ـدراق،
وملــف للنظــر بدرجــة لــون فاكهــة الـ ّ
ويشــتق الفالمنغــو الحالــم اســمه مــن زهــرة
الفالمنغــو المعروفــة بقدرتهــا علــى تنقيــة
الهــواء والقضــاء علــى الســموم ،وهــو مزيــج
رائــع مــن درجــات اللــون البرتقالــي والــوردي مــا
يعــزز الشــعور بالبهجــة واالنســجام فــي البيئــة
المحيطــة.
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The Fourth Dimension

Lasting
 Moments50531

A charming, contemporary, blushed
carnation, Lasting Moments is
evocative of the positive experiences
and the long-lasting memories. A
colour for cleansing and restoration,
Lasting Moments incorporates the
notion of physical health in daily
activities.
مــن زهــرة القرنفــل الســاحرة والعصريــة بلونهــا
الــوردي الرائــع يســتحضر لــون "لحظــات
خالــدة" التجــارب اإليجابيــة والذكريــات
الســعيدة ،وألنــه لونــه الطهــارة واالستشــفاء
فــإن "لحظــات خالــدة" هــو تجســيد لمفهــوم
ســامة البــدن خــال القيــام باألنشــطة
اليوميــة.
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الب ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

 Timekeeper16020

A mysterious, eclipsed red with
a burgundy appeal, Timekeeper
is suggestive of a concealed
chronograph that registers our
timeline. Timekeeper encapsulates
our realities, like shadows drawn
upon an elusive space that exists
only on the walls of our minds.
بلونــه األحمــر البروجونــدي الغامــض يشــير
لــون "حــارس الزمــن" إلــى وجــود ســاعة
كونوغــراف خفيــة تســجل لحظــات حياتنــا،
ويجســد لــون "حــارس الزمــن" واقعنــا الحالــي
كالظــال المرســومة علــى مســاحة بعيــدة
والتــي ليــس لهــا وجــود ســوى علــى جــدران
أذهاننــا.
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The Fourth Dimension

Lavender
 Hour35070

A vivid, aromatic purple, Lavender
Hour is inspired by French Lavender,
purple figs, and Purple Waffle
plants, known for purifying the air.
This vibrant colour calls to set a
specific time of day to relax and
enjoy its floral notes soothing the
senses.
الع ِطــر ،يســتوحي
بلونــه األرجوانــي الزاهــي َ
لــون "ســاعة الالفنــدر" اســمه مــن الالفنــدر
الفرنســي والتيــن األرجوانــي ونباتــات الوافــل
األرجوانيــة ،والمعروفــة بقدرتهــا علــى تقنيــة
الهــواء ،ويهــدف هــذا اللــون النابــض بالحيــاة
إلــى تخصيــص وقــت محــدد مــن اليــوم
لالســترخاء واالســتمتاع بمراقبــة األزهــار
وتدليــل الحــواس.
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الب ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

Another
 Thyme12690

A delicate, fresh green with active
yellow undertones, Another Thyme
calls to reclaim harmony. Inspired
by the Mediterranean, Thyme herb
known for its aromatic qualities
and happy memories. The color of
Mother Nature, green supports the
healing journey.
بلونــه األخضــر الرقيــق الناصــع مــع ظــال
صفــراء مشــرقة ،يمثــل لــون "زعتــر آخــر" دعــوة
إلــى التناغــم واالنســجام .وتشــتهر عشــبة
الزعتــر فــي المناطــق المطلــة علــى البحــر
المتوســط وتعــرف بصفاتهــا العطريــة التــي
ترمــز إلــى الذكريــات الســعيدة .إنــه ببســاطة
لــون الطبيعــة الخضــراء الــذي يدعــم رحلــة
االستشــفاء.
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التواصل االجتماعي
Social Networks
Although the pandemic may prevent us from shaking hands, hugging a friend,
or a family member; It makes us more appreciative of the power of love. It is
the time when you must keep a social distance to protect your beloved ones.
Social Networks refer to the post-pandemic & post-vaccination environment
where we critically need to re-start the connection and restore our mental
health by innovating alternative ways for staying connected with our social
channels. Allowing us to appreciate our homes more, rediscover the beauty
of the desert, and revive the love of nature.
The Social Network trend creates new stories on the warm dunes, with
our footsteps bringing the vibes of nature to our indoors. The color palette
includes unrefined, subtropical hues with earthy and succulent shades that
mirror the beauty of the Arabian Peninsula, where the desert meets blue
water and pure skies.
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وكأن هــذا الوبــاء الــذي قــد يحرمــك مــن مصافحــة واحتضــان األهــل واألصدقــاء،
َّ
يجعلــك تحمــل تقديـ ًـرا لقــوة الحــب ،إنــه ذلــك الوقــت الــذي يجــب فيــه أن تحافــظ
علــى التباعــد االجتماعــي عــن أحبائــك مــن أجــل ســامتهم.
Ash Blonde - 10090

Beach Festival - 25300

Dancing Dunes - 60820

Arabian Mocha - 62190

Seaside Cool - 31880

Desert Spring - 46020
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تشــير قصــة اتجــاہ "التواصــل االجتماعــي" إلــى عالــم مــا بعــد الجائحــة والتطعيــم حيــث
نحتــاج بشــدة إلــى إعــادة التواصــل فيمــا بيننــا وتعزيــز صحتنــا مــن خــال ابتــكار طــرق
بديلــة الســتمرار التواصــل مــع شــبكاتنا االجتماعيــة ،كمــا أن قصــة هــذا االتجــاہ تتيــح
لنــا كذلــك إظهــار االمتنــان لبيوتنــا وإعــادة اكتشــاف جمــال الصحــراء وإحيــاء عشــقنا
قصصــا جديــدة علــى الكثبــان الرمليــة
للطبيعــة حيــث يرســم هــذا اللــون بخطواتنــا
ً
الدافئــة ليجلــب أجــواء الطبيعــة الســاحرة إلــى بيوتنــا.
تضــم لوحــة األلــوان فــي قصــة اتجــاہ "التواصــل االجتماعــي" ألوانً ــا شــبه اســتوائية غيــر
مكــررة مــع ظــال ترابيــة مشــرقة تعكــس جمــال شــبه الجزيــرة العربيــة حيــث تلتقــي
الصحــراء مــع الميــاہ الزرقــاء والســماء الصافيــة.
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Beach Festival - 25300
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Social Networks

Ash
 Blonde10090

A cool-toned, ashy gray, Ash Blond is
a smoky hue revived from Hempel’s
established portfolio. It is a fashion
colour, inspired by hair style, and
intended for the edgy, socially
connected girl, looking to stand out
of the crowd.
يعتبــر لــون "األشــقر الرمــادي" ،بلونــه الرمــادي
دخانيــا تــم إحيــاؤہ مــن أعمــال
الفاتــح ،لونً ــا
ً
همبــل األصليــة ،وهــو لــون عصــري مســتوحى
مــن قصــة الشــعر الشــهيرة "األشــقر الرمادي"
والمصممــة للفتــاة الجريئــة ،المنخرطــة
اجتماعيـ ًـا ،والمتطلعــة إلــى أن تصبــح مميــزة
عــن اآلخريــن.
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الت ــواصـ ــل االجتـ ـم ـ ــاع ـ ــي

Beach
 Festival25300

A cider-like shade of orange, Beach
Festival is a silky, gingery shade
designed with those who love to
celebrate alfresco in mind. It is an
invitation to watch the scintillating
sand grains in a sunny day on a Gulf
beach.
بلــون عصيــر التفــاح مــع ظــل برتقالــي ،ينطلــق
لــون "مهرجــان الشــاطيء" كلــون حريــري
زنبقــي مصمــم لعشــاق االحتفــال فــي الهــواء
الطلــق ،ويمثــل لــون "مهرجــان الشــاطيء"
دعــوة لمراقبــة حبــات الرمــال المتأللئــة فــي
يــوم مشــمس علــى شــاطيء الخليــج.
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Dancing
 Dunes60820

A nomadic, medium burnt clay,
Dancing Dunes is a raw shade of
strong sentiments. Inspired by the
sandy soil of the Arabian Peninsula,
its familiar conviviality crosses the
limits to bring a whiff of desert
into our spaces as a symbol of
traditional hospitality.
بلونــه البــدوي متوســط االحتــراق ،يعتبــر لــون
"الرمــال الراقصــة" اللــون األساســي للمشــاعر
القويــة ،ولكونــه مســتوحى مــن التربــة الرملية
لشــبه الجزيــرة العربيــة فإنــه يتخطــى طبيعتــه
المعتــادة ليضفــي إلــى مســاحاتنا عبــق
الصحــراء كرمــز للضيافــة العربيــة التقليديــة.

الت ــواصـ ــل االجتـ ـم ـ ــاع ـ ــي

Arabian
 Mocha62190

A full-bodied, reddish brown,
Arabian Mocha is a desert, miracle
color intended for those who are
passionate
about
embracing
wildness. It draws inspiration by the
world’s oldest and most famous
coffee from Yemen. Its chocolate
undertones furnish smoothness
and sweetness to the senses.
يعتبــر "المــوكا العربيــة" ،بلونــه البنــي الداكــن
والمائــل إلــى الحمــرة ،لــون صحــراوي مميــز
ومصمــم لعشــاق الحيــاة البريــة .يســتوحي
هــذا اللــون اســمه مــن أقــدم وأشــهر قهــوة
فــي العالــم وهــي القهــوة العربيــة ،وتضيــف
ظــال الشــيكوالتة مزيـ ًـدا مــن اإلحســاس
بالجمــال والروعــة.

Social Networks

Seaside
Cool 31880

An uplifting, soft blue, Seaside
Cool mimics the skyscape and its
reflection on the ocean waters
before the sun sinks down in the
horizon. Its refreshing tone is
rejuvenating and instills tranquility
to dust the worries and feel
reenergized.
بزرقتــه الناعمــة التــي تحاكــي انتعــاش
"الشــاطيء يمثــل لــون "بهجــة الشــاطيء
انعــكاس الســماء علــى ميــاه المحيــط قبــل
 وتشــير إشــراقة لونــه إلــى،غــروب الشــمس
تجــدد الشــباب لتزيــد فــي النفــس اإلحســاس
.باالســترخاء والســام والحيويــة

الت ــواصـ ــل االجتـ ـم ـ ــاع ـ ــي

Desert
 Spring46020

An emerald, aqua green, Desert
Spring impersonates the oases
scape of the ecoregion with its
blue undertones. This colour oozes
richness and sophistication as
it hosts the elegance of natural
landscapes into a dining room
space.
بلونــه الزمــردي واألخضــر المائــي ،يجســد لــون
"نبــع الصحــراء" بيئــة الواحــات بظاللهــا الزرقــاء،
ويمثــل مفهــوم التــرف واألناقــة حيــث ينقــل
روعــة المناظــر الطبيعيــة فــي غرفــة طعــام
بخفــة وسالســة.

Colour Trends 2022

الواقع المفرط
Hyper Reality
Since our new normal forced us to adapt our way of communication, education,
and remote work methods in the face of this pandemic; Humans must show
their sincere gratitude for technology.
Hyper-Reality refers to the increased manifestation of artificial intelligence (AI)
and virtual reality (VR) and how our realities are pushing the limits of reality to
foster virtual environments within our living spaces.
The Hyper-Reality trend examines technology and its role in the healing process
enabling us to distinguish between real-life and virtual reality, credited to
technological advancements to live a real hyper-reality experience. The color
palette includes medium to high saturation and high radiance hues, a symbol
of technology drawbacks, and the dimmed side of reality.
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Hyper Reality - 25820

نظـ ًـرا لكونهــا الطريقــة الوحيــدة للتواصــل والتعليــم والعمــل خــال وقــت الجائحــة،
فــإن البشــرية مدينــة بعميــق االمتنــان للتكنولوجيــا .تشــير قصــة اتجــاہ "الواقــع
المفــرط" إلــى االنتشــار المتزايــد لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي والواقــع االفتراضــي
يومــا بعــد يــوم ليعــزز وجــود الواقــع االفتراضــي فــي
وكيــف أن واقعنــا الجديــد يتســع ً
عالمنــا المعاصــر.
تــدرس قصــة اتجــاہ "الواقــع المفــرط" قيمــة التكنولوجيــا ودورهــا فــي عمليــة التعافي
ومســاعدتنا علــى التمييــز بيــن الواقــع الحقيقــي و الواقــع المحاكي المدعــوم بالتقنية
لنعيــش تجربــة حقيقيــة فــي الواقــع المفرط.

Coded Message - 52430

Breaking Free - 53550

Verity - 67100

Twilight Dusk - 30810

Insider Story - 34810

36

تضــم لوحــة األلــوان فــي قصــة اتجــاہ "الواقــع المفــرط" ألــوان ذات تشــبع متوســط
ـال ّ
تكللــه لمعــة فاخــرة داكنــة تحاكــي لــون الظلمــة ،وهــو رمــز
إلــى عالــي ،وتوهــج عـ ٍ
يشــير إلــى الجانــب المظلــم مــن التكنولوجيــا.
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Hyper Reality

Hyper
 Reality25820

A luminous, techno yellow with
traces of green, Hyper Reality rises
from the mesh of our screens to
shimmer optimistic vibes of vitality.
It produces pleasant moments of
recreation and escapism in our
living spaces simulating the hyper
verse.
بلونــه األصفــر التقنــي المتوهــج مــع آثــار
خضــراء ،يســتوحي لــون "الواقــع المفــرط"
طبيعتــه مــن شاشــتنا ليشــعل األجــواء
اإليجابيــة والواقعيــة .ويعمــل هــذا اللــون
علــى خلــق لحظــات مبهجــة والهــروب مــن
الواقــع فــي أماكــن معيشــتنا ليحاكــي الكــون
المتعــدد.

الـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ـ ــع المـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــرط

Coded
 Message52430

A sophisticated, delicate, wellbalanced, coral orange, Coded
Message is inspired by all that is
human in a digital, encoded verse.
It is an allegory of the secret codes
required to activate our creativity
as we interpret the cyber and hyper
realities.
بلونــه البرتقالــي المرجانــي األنيــق والمتــوازن،
يســتوحي لــون "رســالة مشــفرة" اســمه مــن
عالقــة البشــر بالعالــم الرقمــي المشــفر.
ويشــير هــذا اللــون إلــى الرمــوز الســرية
المطلوبــة لتفعيــل إبداعنــا ونحــن نفســر
الحقائــق الســيبرانية والواقعيــة المفرطــة.

Hyper Reality

Breaking
 Free53550

A modern, vibrant pink, nuanced
with blue, Breaking Free allows us to
break away from online accessibility
and tune in with tangible experiences
in an intangible hyper real spatial
intelligence. It is an invigorating
colour to restore balance and bring
affection.
بلونــه الــوردي العصــري والنابــض بالحيــاة مــع
ظــال زرقــاء ،يتيــح لنــا لــون "فســحة حــرة"
أخــذ اســتراحة مــن التواجــد عبــر اإلنترنــت
وخــوض التجــارب الملمــوس فــي عالــم الــذكاء
المكانــي الحقيقــي غيــر الملمــوس .إنــه لــون
منشــط يهــدف إلــى إعــادة التــوازن وإحــداث
تأثيــر.

الـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ـ ــع المـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــرط

 Verity67100

A lush, elegant, dark plum, Verity
personifies the truth. It represents
nostalgia to the analog and real lives
we carried before the appearance
of the digital and hyper real. It
replicates the shadows concealed
behind the bright aspects of actual
reality.
بلونــه الداكــن األنيــق والخصــب يجســد لــون
"الحقيقــة" مفهــوم الصــدق فهــو يمثــل
الحنيــن إلــى الحيــاة الواقعيــة التــي عشــناها
قبــل ظهــور الواقــع الرقمــي المفــرط .يكــرر
هــذا اللــون الظــال المخفيــة وراء الجوانــب
المشــرقة للواقــع الفعلــي.

Hyper Reality

Twilight
 Dusk30810

An ephemeral, crystal-like blue,
revealing distinctive red silhouettes,
Twilight Dusk re-emerges from
Hempel’s established portfolio to
announce the illuminating daylight
notes as the darkness dissolves
behind the horizon. This color
reminds us how digitalisation

بلونــه األزرق الكريســتالي ســريع الــزوال
والــذي يكشــف عــن صــور ظليــة حمــراء
مميــزة ،يظهــر لــون "غســق الشــفق" مــرة
أخــرى مــن محفظــة همبــل األصليــة معلنً ــا
بــزوغ ضــوء النهــار بينمــا يتالشــى الظــام
وراء األفــق .هــذا اللــون يذكرنــا كيــف غيــرت
الرقمنــة مــن شــكل حياتنــا.

الـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ـ ــع المـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــرط

Insider
 Story34810

A graceful, shadowy, new approach
on techno blue, Insider Story refers
to the behind-the-scenes, firsthand
data to accurately describe our
realities. It is the primary source
that will allow us to deliver a reliable
story of truth and honesty.

بأســلوب ّ
ظلــي رقيــق وجديــد علــى اللــون
األزرق التقنــي ،يشــير لــون "القصــة مــن
الداخــل" إلــى مــا وراء الكواليــس ،إلــى تلــك
البيانــات المباشــرة التــي تصــف واقعنــا بدقــة
متناهيــة .إنــه المصــدر الرئيســي الــذي يتيــح لنــا
تقديــم قصــة موثوقــة للحقيقــة والصــدق.
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الحـ ـ ــياة الن ـ ـ ـ ــابـضــة
Immersive Living
Bringing three generations together under one roof is a super
challenge that multi-generational houses overcame by providing
unique, satisfying, and harmonious immersive spaces for
grandparents, parents, and grandkids.
The Immersive Living represents the evolution of augmented
reality and its integration with art, demonstrating a more
empathetic appreciation and understanding across generations
and establishing a loving and caring atmosphere at home.
The color palette includes glowing and soft nuances to create joyful
spaces suitable to the different generations. The hues come with
a long-established record of longevity. Neutrals are juxtaposed
with vivid yet dimmed colors that meet the requirements of all
ages within a space.
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أن تجمــع ثالثــة أجيــال تحــت ســقف واحــد ّ
تحديــا كبيـ ًـرا ،وقــد جــاء
يمثــل
ً
الحــل فــي صــورة بيــوت العائلــة أو المنــازل متعــددة األجيــال والتــي
توفــر مســاحات فريــدة ومتناغمــة لألجــداد واألبنــاء واألحفــاد.
Custard Cream - 25320

Thousand Nights - 60140

Pink My Mind - 56030

Morning Dreams - 31530

Out of the Blue - 35370

Game On - 43140

50

تمثــل قصــة اتجــاہ "الحيــاة النابضــة" تطــور الواقــع المعــزز بشــكل فنــي
إلظهــار هــذا التقديــر العميــق والتفاهــم بيــن األجيــال المختلفــة فضـ ًـا
عــن تأســيس بيئــة عائليــة يغمرهــا الحــب والتفاهــم.
تضــم لوحــة األلــوان فــي قصــة اتجــاہ "الحيــاة النابضــة" ظـ ً
ـال رقيقــة
ناعمــة ومتوهجــة لخلــق مســاحات مبهجــة ومناســبة لمختلف األجيال،
وتأتــي هــذہ األلــوان مــع تاريــخ طويــل مــن القــدرة علــى البقــاء ثابتــة
جنبــا
لفتــرات طويلــة .وتضــم لوحــة األلــوان كذلــك األلــوان المحايــدة ً
إلــى جنــب مــع األلــوان الزاهيــة والخافتــة والتــي تلبــي متطلبــات جميــع
األعمــار داخــل المســاحة الواحــدة.
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Pink My Mind - 56030
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Pink My Mind - 56030

Out of the blue - 35370
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Game on - 43140

Pink My Mind - 56030
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Immersive Living

Custard
Cream 25320

A pale, creamy yellow, Custard
Cream is a crossover vintage hue
from Hempel’s established portfolio.
Colours with longevity qualities
are emerging from the cloakroom,
evidencing a profound self-reflective
attitude about the history that ties
us to restore the present and rebuild
the future.
 بلونــه األصفــر،"يعتبــر لــون "قشــدة الكاســترد
 لــون عتيــق مــن محفظــة همبــل،الشــاحب
 تتألــق األلــوان بجودتهــا العتيقــة،األصليــة
والثمينــة لتشــير إلــى ســلوك أصيل مــن التأمل
الذاتــي حــول التاريــخ الــذي يربطنــا بهــدف
.اســتعادة الحاضــر وإعــادة بنــاء المســتقبل

الح ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاة الن ـ ـ ـ ـ ـ ــابـضـ ـ ـ ـ ــة

Thousand
 Nights60140

A medium roast, coffee bean, yellowbased brown, Thousand Nights is
a monument to the ageless art of
storytelling that have tickled the
imaginations of generations the
world over. This tale is about history,
women power, and bedtime stories
that lead into the next day.
كحبــة قهــوة محمصــة بدرجــة متوســطة،
ولــون بنــي مصفــرّ ،
يخلــد لــون "ألــف ليلــة"
فــن الروايــة والقصــص التراثيــة التــي تثيــر خيــال
كل األجيــال فــي مختلــف أنحــاء العالــم .إنهــا
تلــك القصــص حــول التاريــخ وقــوة النســاء
وحكايــات مــا قبــل النــوم التــي تمهــد لنــا
أحــداث اليــوم التالــي.

Immersive Living

Pink My
 Mind56030

A deep, shaded, dusty red with a
mauve undertone, Pink My Mind is
a new interpretation of the historic
Victorian plum colour and the
modern bright pinks. It celebrates
multi-generational housing and
sharing the passion of past periods
with the vibes of modern days.
ّ
الظلــي الترابــي مــع
بلونــه األحمــر الداكــن
مســحة بنفســجية ،يقــدم لــون "أفــكار ورديــة"
ـيرا جديـ ًـدا للــون األرجوانــي الفيكتــوري
تفسـ ً
التاريخــي ودرجــات اللــون الــوردي العصــري
الفاتــح .إنــه لــون يحتفــل ببيــوت العائلــة أو
البيــوت متعــددة األجيــال ويحتفــي بمشــاركة
أجــواء األزمنــة الماضيــة مــع األجــواء العصريــة
لهــذه األيــام.

الح ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاة الن ـ ـ ـ ـ ـ ــابـضـ ـ ـ ـ ــة

Morning
 Dreams31530

A soft, convivial, pensive blue,
Morning
Dreams
reawakens
intimate, familiar memories, and
revives the last moments of a long
sleepy night. Its gentle appeal and
fluid aesthetic nurture the emotions
triggering lovely feelings that
accompany us throughout the day.
بلونــه األزرق الناعــم المبهــج والمتأمــل،
يعيــد لــون "أحــام الصبــاح" إيقــاظ الذكريــات
المعتــادة ويحيــي اللحظــات األخيــرة مــن ليلــة
نــوم طويلــة .إن الجاذبيــة الرائعــة لهــذا اللــون
وأناقتــه الســاحرة تغــذي بداخلنــا مشــاعر
الســعادة التــي تصحبنــا طــوال اليــوم.

Immersive Living

Out of
 the Blue35370

A darkened, denim blue, Out of the
Blue refers to the nascent trend
of immersing in new ways of living
and engaging in new methods
of communication. It traverses
many generations from Van Gogh
paintings to Gen Alpha.
بلونــه األزرق الداكــن كلــون الدينــم ،يشــير
لــون "عمــق األزرق" إلــى االتجــاہ الوليــد
لالنغمــاس فــي طــرق جديــدة للحيــاة
واالنخــراط فــي أســاليب تواصــل معاصــرة.
فهــو لــون يمــر عبــر أجيــال عديــدة مــن فــان
غــوخ حتــى جيــل األلفــا.

الح ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاة الن ـ ـ ـ ـ ـ ــابـضـ ـ ـ ـ ــة

 Game On43140

A passionate, bright green, Game On
is inspired by teenagers’ passion for
social media, video sharing, gaming,
and online contest challenges. It
expresses the younger generations
enthusiasm, and their nostalgiadriven infatuation with symbols
from the past.
بلونــه األخضــر الفاتــح المثيــر للعواطــف،
يســتوحي لــون "بــدأت اللعبــة" مــن شــغف
المراهقيــن بوســائل التواصــل االجتماعــي
ومشــاركة مقاطــع الفيديــو واأللعــاب
والتحديــات والمســابقات عبــر اإلنترنــت .يعبــر
هــذا اللــون عــن حماســة األجيــال الشــابة
وحنينهــا الشــديد لرمــوز الماضــي.

Colour Trends 2022

امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل روح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
باألم ـ ـ ـ ــل وأحـ ـ ـ ـ ــيي
مساحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتك
ب ـ ـ ـ ـ ــاألل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان..
& Ignite your spirit with hope
fill your spaces with colours..
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Thousand Nights - 60140
Immersive Living

Hyper Reality - 25820
Hyper Reality

Custard Cream - 25320
Immersive Living
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إشراقة وتألق
Rise & Shine

Arabian Mocha - 62190
Social Networks

Dancing Dunes - 60820
Social Networks

Beach Festival - 25300
Social Networks

رمال متأللئة
Sparkling Sands

Ash Blonde - 10090
Social Networks

Call It A Day - 25620
The Fourth Dimension

Dreamy Flamingo - 52310
The Fourth Dimension

Coded Message - 52430
Hyper Reality
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Lasting Moments - 50531
The Fourth Dimension

Timekeeper - 16020
The Fourth Dimension

Breaking Free - 53550
Hyper Reality

Verity - 67100
Hyper Reality

Pink My Mind - 56030
Immersive Living

67

شغ ـ ــف األح ـ ـ ــالم
Passionate Dreams

أنغـ ـ ـ ـ ــام س ـ ـ ـ ـ ــاحرة
Magical Symphonies
Lavender Hour - 35070
The Fourth Dimension
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Insider Story - 34810
Hyper Reality

Twilight Dusk - 30810
Hyper Reality

Seaside Cool - 31880
Social Networks

Out of the Blue - 35370
Immersive Living

Morning Dreams - 31530
Immersive Living
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هـ ـ ـ ــدوء بال نهاية
Endless Calmness

طبي ـ ــعة خ ـ ــالبـ ـ ـ ــة
Heavenly Nature

Another Thyme - 12690
The Fourth Dimension

Desert Spring - 46020
Social Networks

Game On - 43140
Immersive Living
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hempel.me

As a world-leading supplier of trusted coating solutions, Hempel
is a global company with strong values, working with customers in
the protective, marine, decorative, container and yacht industries.
Hempel factories, R&D centres and stock points are established
in every region. Across the globe, Hempel’s coatings protect
surfaces, structures and equipment. They extend asset lifetimes,
reduce maintenance costs and make homes and workplaces
safer and more colourful.
Hempel was founded in Copenhagen, Denmark in 1915. It is
proudly owned by the Hempel Foundation, which ensures a solid
economic base for the Hempel Group and supports cultural,
social, humanitarian and scientific purposes around the world.

Hempel Dammam
+966 13 847 1616

Hempel Oman
+968 2459 2759

Hempel Qatar
+974 4455 9000

Hempel Jeddah
+966 12 257 4567

Hempel Bahrain
+973 1772 8668

Hempel Abu Dhabi
+971 2555 2279

Hempel Riyadh
+966 11 497 7839

Hempel Kuwait
+965 2202 0700

Hempel Emirates
+971 6531 0140

Hempel Iraq
+964 7512 353 992
+964 7507 334 485

Hempel Syria
+963 31 536 0150
+963 31 536 0158
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