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Hempel has been providing markets around the world
with high-quality, innovative coatings for over 100 years.

 عام وهمبل كانت وما زالت تحرص على تزويد١٠٠منذ أكثر من
.األسواق العالمية بدهانات مبتكرة وذات جودة عالية

Today, ever more powerful, we cover decorative needs in
certain markets of Southern Europe, the Middle East and
China. We make sure that our decorative paints range
caters for different customer tastes whilst providing
them with optimal quality and service. Our wide range
of exterior and interior products, include outstanding
Emulsions and Enamels along with the finest textures
and special-effects paints. In addition, many consultants,
contractors and architects prefer our complete paint
system for walls, ceilings and floors, which include
primers, sealants and fillers.

 ونفتخر بتغطية،اليوم نحن أقوى من أي وقت مضى
احتياجات الديكور في جنوب أوروبا و الشرق األوسط و
 ونعمل جاهدين على تلبية جميع األذواق المختلفة.الصين
 تتضمن.ونحرص على تزويد العمالء بالجودة والخدمة المثالية
مجموعتنا الواسعة من الدهانات الخارجية والداخلية كافة
أنواع اإليملشن واإلينامل ذات الجودة العالية باإلضافة إلى
مجموعة مميزة من منتجات الرشات المتنوعة التي تثري
 ويتميز نظام الطالء،األسطح بالتأثيرات الجميلة والبارزة
 األسقف واألرضيات لدينا بأنه االختيار األول،الكامل للجدران
. والمهندسين، المقاولين،للمستشارين

Environmental sustainability is at the heart of everything
we do. The wellbeing of our customers and that of the
earth are of paramount importance during our product
design process.
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المحافظة على البيئة هي في صميم كل ما نقوم به في
 ولذلك نحرص على رفاهية عمالئنا وسالمة بيئتنا،همبل
.خالل عملية تصنيع أي منتج
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seasonal overview
الرؤية العامة للموسم

brink 06
06 برينك

Hempel’s Comprehensive Decorative Portfolio:
• High-quality emulsions and enamels
• Texture paints
• Primers and sealants
• Special-effects paint

space 08
08 سبايس

strata 10
:مجموعة منتجات همبل المتكاملة للديكور

10 ستراتا

• دهانات اإليملشن واإلينامل عالية الجودة
• الدهانات البارزة
• البرايمرز والمواد المانعة للتسرب
• دهانات التأثيرات الخاصة

play 12
12 بالي

www.hempeldecorative.me Produced in association with Colour Hive www.colourhive.com
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Hempel and Mix Magazine
Colour Trends 2016
from Colour Hive

Seasonal Overview

2016 is a year for exploration. While we find comfort and
stability in referencing the past, we also look to enter a new
era of modernism by pushing the boundaries of discovery,
both at a macro and microscopic level, on earth and in space.
With a desire to reconnect with ourselves and understand
better our place in this world, we see consumers demanding
a more stimulating and optimistic approach than ever before.
The first theme BRINK, offers reassurance and stability
with its references to classicism and authenticity. With a
longing for regularity and structure, durable designs and
classic colour palettes that will stand the test of time
are encouraged.
Our second story SPACE, takes us on an optimistic journey
to explore the cosmos and its stars and moons. Everything
appears to slow as we cross the universe and take time to
observe celestial objects; blurred and gradated effects further
contribute to the theme’s weightless feel.
Trend STRATA encourages us to take our binoculars and
microscopes and go observe the raw, unrefined beauty of
natural landscapes. Balance is key as we witness the sheer
power and yet fragility of uncontrollable elementary forces
and the affects they have on our planet.
Concluding the forecast on a high note, the fourth theme
PLAY wants us to celebrate life with optimism and fun.
Bold and saturated, this story encourages us to engage
more and reconsider our everyday interactions with our
surrounding environment.
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همبل و ميكس
2016 مجموعة الوان
من كولور هايف
الرؤية العامة للموسم
 في حين نجد الراحة واالستقرار في. هو عام لالستكشاف2016
 يجب علينا أيضا ان نتطلع الى عصر جديد،العودة الى الماضي
 بالبحث على مستوى كلي،يتخطى حدود كل ما هو معهود
 مع رغبتنا في التواصل مع. على األرض وفي الفضاء،ومجهري
 نرى زبائننا اليوم متحمسون،أنفسنا وفهم مكاننا في العالم
.وراغبون بكل ما هو جديد ومميز
 مستوحاة من كل ما هو اصيل،»المجموعة األولى «برينك
 مع التوق الى.وكالسيكي فتمنح الشعور باالستقرار والطمأنينة
 وتصاميم ذات ألوان كالسيكية دائمة التي،التناسق واالنسجام
.سوف تصمد امام اختبار الزمن
 تأخذنا الى رحلة مليئة بالتفاؤل،»المجموعة الثانية «سبايس
 الوقت يمر ببطء. واالقمار، والنجوم،الستكشاف الكواكب
ريثما ننتقل عبر الكون متأملين جمال اسراره وتفاصيل االجرام
السماوية حيث تتالشى الخطوط والتأثيرات لتميز هذه المجموعة
.بألوانها المتزنة
 تحفزنا على التركيز على الجمال الخام،»المجموعة الثالثة «ستراتا
 حيث يحافظ.والمناطق الطبيعية التي لم تتدخل فيها ايدي البشر
كوكبنا على االتزان على الرغم من القوات المحضة والهشة التي
.تأثر فيه وال يمكن التحكم فيها
 تشجعنا على االحتفال بالحياة،»المجموعة األخيرة «بالي
 تريدنا ان نقدر كل يوم.واالستمتاع بالخطوط الجريئة المليئة بالمرح
.على حدا ونتشارك في هذه المشاعر السعيدة مع محيطنا
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2016 اختيارات األلوان لموسم

Colour Palette 2016
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HEMPEL 55020

HEMPEL 53870

HEMPEL 54200

HEMPEL 20241

HEMPEL 47350

HEMPEL 55280

HEMPEL 34260

HEMPEL 20710

HEMPEL 35080

HEMPEL 30590

HEMPEL 10961

HEMPEL 15800

HEMPEL 13460

HEMPEL 12970

HEMPEL 14000

HEMPEL 43070

HEMPEL 50161

HEMPEL 34820

HEMPEL 25170

HEMPEL 53660
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Brink

برينك
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HEMPEL 55020

HEMPEL 53870

Classic Authentic Opulent Luxurious
كالسيكي اصيل ثري فخم
HEMPEL 54200

HEMPEL 20241

Providing a sense of reassurance in turbulent times,
Brink references heritage and classicism in a palette
of chalky tones, perfectly balanced with opulent
ochre and deep red. Architectural regularity and
structure is key, whilst aged metallic finishes inspired
by old currency tell the story of time.
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 برينك تعيدك الى التراث،تشعرك بالراحة في األوقات الصعبة
واللمسات الكالسيكية المنقوشة على لوحة فيها تدرجات
 متوازنة تماما مع الدرجات النحاسية الغنية والبني،طباشيرية
 االساس هنا هو البنية المرتكزة المستوحاة من المظهر.المحمر
الخارجي للمعادن المعتقة مثل العملة المستعملة من قبل
.اجدادنا وتوارثتها االجيال

HEMPEL 47350
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Space

سبايس

08

08

HEMPEL 55280

HEMPEL 34260

Immersive Enigmatic Sensorial Futuristic
غامر غامض محسوس مستقبلي
HEMPEL 20710

HEMPEL 35080

Our fascination for the universe is explored in this
futuristic theme, a vibrant palette of contrasts where
deep purple is highlighted with glowing yellow, pink
and finished with dusted blue-green. Reflective
surfaces and gradient effects are encouraged to
communicate the feeling of weightlessness.
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،سحر الكون الجذاب يمكن استكشافه في هذه المجموعة
لوحة تنبض بالحياة فيها تباين قوي بين درجات البنفسجي
 تحددها،الثرية المستمدة من األلوان الغامضة للكواكب
 والوردي وتنتهي بظالل اللون،درجات األصفر المشع
 التأثيرات المتدرجة تلهم هذه المجموعة.األزرق المخضر
.وتشكل جوهرها

HEMPEL 30590
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03
Strata

ستراتا

10
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HEMPEL 10961

HEMPEL 15800

Natural Raw Elementary Powerful
طبيعي خام أساسي قوي
HEMPEL 13460

HEMPEL 12970

The unrefined beauty of our planet is the inspiration
behind this poetic theme and its tonal palette of
warm clay and purple-grey. Raw and exposed
materials are powerful in scale yet fragile in structure,
whilst water and frozen landscapes inspire the cool
blue and greyed off white.
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لوحة شعرية تحتفل بجمال الكون الطبيعي الذي لم يلمسه
 فيها تناغم األلوان بين درجات الطين والبنفسجي،البشر
 والماء، المواد الخام التي توحي بالقوة والهشاشة.الرمادي
والثلج يعطيانا ألوان تتراوح بين اللون األزرق الهادئ واللون
 تتحد هذه،الشبه ابيض تتخلل فيه تأثيرات الرمادي الفاتح
.المواد واأللوان لتشكل ستراتا

HEMPEL 14000
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04
Play

بالي

12
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HEMPEL 43070

HEMPEL 50161

Energetic Fun Saturated Stimulating
حيوي ممتع غني محفز
HEMPEL 34820

HEMPEL 25170

Full of surprise and humour, Play responds to our
inner child with bold and saturated primaries, using
geometric shapes to direct considered proportions
and interactions of colour. With hints of nostalgia,
this theme references both modern art movements
and traditional toys in a stimulating palette.
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 بالي يستجيب الى الطفل،مليء بالمفاجآت والفكاهة
الموجود في اعماقنا مهما تفاوتت اعمارنا ويتحدى كل ما هو
 تجمع هذه المجموعة بين.تقليدي بألوانه الجريئة والجذابة
االتجاهات الفنية المعاصرة وااللعاب التقليدية لتشكل لوحة
.مميزة من األلوان

HEMPEL 53660
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Decorative Brands

Fusions

Topaz

Contex

Maestro

Casa

Strata
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دهانات الديكور

When you’re looking to add sophistication to your home, our Fusions range offers a new sensorial experience.
Combining textural effects with rich colours, you can now create unique and luxurious finishes that inspire the eye as
well as the touch. Express your creativity with Fusions.
 بمزيج من أالشكال الرائعة.يوفر لك تجربة حسية جديدة
ّ  احصل على فيوجنز الذي،عندما ترغب بإضافة نوعا من األناقة والتميز إلى منزلك
.عبر عن إبداعك مع فيوجنز
ّ . يمكنك اآلن أن تحصل على التشطيبات الفريدة والفاخرة التي تلهم حواسك،والغنية باأللوان
For beauty that lasts, choose our hard wearing Topaz range. Designed for both interior and exterior surfaces, it offers
endless possibilities with thousands of shades to meet every need. When it comes to demanding specifications, ask
for Topaz, the gem of paints.
 اختر من مجموعة دهانات توباز التي صممت لألسطح الداخلية والخارجية والتي تمنحك حرية االختيار،من أجل الحصول على جمال يدوم
 اطلب جوهرة، عندما يتطلب ذوقك الفريد مواصفات معينة.من مجموعة متميزة متوفرة بألوان عديدة لتتماشى مع جميع االحتياجات
.الدهان توباز
Our Contex range uses advanced technology to protect concrete from decay, deflect solar rays, gap micro cracks and
provide better surface adhesion. Ideally suited for buildings, roads and bridges, it is available in a variety of finishes
and textures that prolong the life of concrete surfaces.
 إضافة إلى عمله،مجموعة كونتكس تستخدم تقنية متطورة لحماية الخرسانة من التحلل الناتج عن أشعة الشمس والتشققات التي تسببها
 وهو متوفر بعدة اشكال و تشطيبات مختلفة التي تطيل، كونتكس دهان مثالي للمباني والطرق والجسور.كرابط ممتاز بين السطح والدهان
.من عمر األسطح الخرسانية
Maestro is the choice of professionals. An expert range of non-drip, smooth flow paints that guarantee the highest
standards of finish. With a variety of sheen levels, colours and high-hiding power properties, you can expect more
from Maestro.
 بمختلف درجات. مجموعة مايسترو تتميز بسالسة دهانها والتي تضمن لك شكل نهائي ذو مواصفات عالية.مايسترو هو اختيار المحترفين
. يمكن لدهان مايسترو أن يفوق توقعاتك،اللمعان واأللوان والخصائص

Whether you’re looking to discover the style of Arabia or recreate a modern European feel, you can ignite the
imagination with our choice of Casa exterior paints. The specialist range offers maximum protection for any climate
and makes your home stand out from the rest.
 هذه المجموعة المميزة تقدم. يمكن لخيالك أن يصبح واقع مع دهان كازا الخارجي، سواء كنت من محبي التراث العربي او األجواء األوروبية
.وتميز منزلك عن غيره
لك حماية فائقة ضد التقلبات الجوية
ّ
Strata provides ultimate protection for concrete floors. From our experience in marine and protective coatings, we
developed Strata to offer best-in-class abrasion resistance and mechanical strength. Ideal for car parks, factories,
and aircraft hangars, it reduces the need for cyclical maintenance whilst offering high standards in sustainability.
ليوفر المقاومة
ّ
 استطعنا تطوير ستراتا،  من خبراتنا في طالءات الحماية والطالءات البحرية.ستراتا يوفر أقصى حماية لالرضيات الخرسانية
 حيث أنه يقلل من الحاجة إلى، ستراتا هو اختيار مثالي لمواقف السيارات والمصانع والمطارات.األقصى ضد الخدوش والقوة الميكانيكية
.الصيانة الدورية من خالل توفير معايير عالية تضمن لك االستدامة
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Colour is a universal language.
The right colour can help communicate your ideas.
Ask us what colour can do for your business.
Colour and Trend Consultancy
www.colourhive.com
#ThinkColour

hempeldecorative.me

Hempel Kuwait
+965 2 202 0700
Hempel Dammam
+966 13 847 1616
Hempel Riyadh
+966 11 810 7780
Hempel Jeddah
+966 12 257 4567
Hempel Bahrain
+973 1772 8668
Hempel Qatar
+974 44 55 9000
Hempel Emirates
+971 6 531 0140
Hempel Abu Dhabi
+971 2 555 2279
Hempel Oman
+968 24592759
Hempel Syria
+963 31 5360150/8
Hempel Egypt
+2 01117733553
+2 01014314433
Hempel Iraq
+964 7500130963
+964 7507334485
+964 7509985017
Hempel Yanbu
+966 143 228956
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