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THE BEGINNING



Embracing change seemed to be the theme of 2012, and 
while uncertainty remains a constant, 2013 looks to be a 

year of hope and optimism. We, the people at SCIB 
Paints therefore decided to build upon and use this 

inspiration to create change, a change that will not 
attempt to influence the world, but will at least thrive to 

influence your decision. We acknowledge and believe 
that it is our responsibility to give you the right tools to 

empower your decision.

Introducing ColourNext; the first colour trends prediction 
catalogue in Egypt capturing the prevailing directions of 

2013 Home Décor and Paints designed to help keep you up 
to date with the latest art, style and design movements. 

With the merger of SCIB Paints & Asian Paints, one of the 
world’s top ten decorative paint companies, we acquired 

their success formula in creating and making this 
catalogue our own. Our experts, a team that derived the 

research and trends from the roots of Egyptian culture, 
have developed a number of findings that translated onto 

the various themes, colour palettes and imagery found in 
this catalogue. 

Be Inspired & Create Your Own.

SCIB Paints.



THE LANGUAGE



In this catalogue, we speak no other language but that of 
colour. Colour has no time zone, colour has no age, it has no 

rules, no boundaries; it’s a realm of endless possibilities. 
At the dawn of time, Earth was a made up of a spectrum 

of natural pigments, but today the boundaries have faded 
dramatically, resulting in a continuum of new palettes that 

cross cultures, leap oceans and stretch beyond horizons. 

SCIB Paints understands that throughout our lives we 
make colour-based choices motivated by emotions, 

experiences and surroundings. Understanding the effect 
of colour on the human mind is a science and many 

experts around the world constantly attempt to study its 
influence. The study is ongoing since answers are rarely 

as definitive as black and white.

Red, for example, is a colour proven to excite, while blue 
soothes anxiety and brings calmness to a surrounding. It 

is rare to see a doctor’s office painted in red, but you will 
often find an artist’s studio made of striking colors like 

red & yellow.

However, just as our colour preferences differ, we also 
have different physical and psychological reactions to it. 

For example, green equates to nature and reminds us of 
the beauty of life that inhabits it. This is why we usually 

inadvertently use green paint to decorate the interior of 
vacation homes, to disconnect from the pressure of daily 

life and embrace relaxation. The trick is to choose your 
mood, and play with the palette.



THE TRENDS



We all look for the element of new, the element of 
creative, the element of possessiveness over our own 

designs. But having the right mixture is always derived 
from exposure; and this exposure comes from every 

aspect of society. This is what determines a trend, for 
trends arise from movements that tend to emerge quickly, 

within a couple of years or even decades. And the true 
reason behind the uncertainty of a trend is because arts and 

crafts undergo a continuous process of unpredictable 
refinement; constantly thriving to be more exquisite and 

meaningful. 

Our ethos is to expose you to the fashion movements of 
this year, bringing your dream vision to life and creating a 

space that is your comfort, your work of art, your home.

With ColourNext 2013, we have organized colours into 5 
core collections:

• OASIS
• NOSTALGIA

• UTOPIA
• SPICY

• CANDY



Oasis





An endless deserts stretches as far as the eye can see. 
The blowing winds form perfectly lined hills of soft 
golden sand. Sand travel through eternal dryness till 
they meet the complete opposite, life. Towering palm 
trees surround a deep body of water as blue as the sky. 
Let all of Egypt’s quintessential natural beauty flow into 
the space of your home with Oasis.

Oasis
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Nostalgia





Egypt was once a silent milieu of isolation. Architecture 
stood firm and prominent in a backdrop of clean streets 
and vast space. The bittersweet longing for things long 
gone will meet its end when you choose Nostalgia. Turn 
a finer past into a fixed present.  

Nostalgia
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Utopia





7110
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8510

7502

7501

Towering trees surround the confines of a wooden 
cabin; a boat glides by a perfectly still ocean; the 
celestial night sky twinkles with the awe of eternity. 
They say utopia does not exist; that it is a thing of 
fiction, but how can that be when you’re in the midst of 
our selection of utopian colors. 

Utopia





Spicy





Be cautious when picking this strong ferocious flavor of 
colors, for it was designed to make your skin crawl. The 
penetrating colors of Spicy will fill your eyes with 
passion. Passion so intense and extreme, a chill will 
unquestionably run down your spine. 

Spicy
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CANDY





We all know about the desires caused by a sweet tooth, 
but did you know that we have a sweet eye too? 
Quench visual cravings with Candy the colorful feast to 
the eye encapsulating love, tenderness and friendship. 

CANDY
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حلوى
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وهذا  المزيد  تناول  فى  واإلحساس  الرغبة  يمنحك  الحلوى  من  صغيرة  قطعة  تناول 
هذه  نفس  عينك  تمنح  أن  يمكنك  اللذيذ،  بالطعم  االستمتاع  من  بالمزيد  للشعور 
األحاسيس والرغبات فى رؤية المزيد من مجموعة ألوان حلوى من سكيب القوية التى 
تمنح العين تذوق عالم جديد من األلوان اللذيذة التى ستعتادها العين وسترغب دومًا 

فى رؤيتها لالستمتاع بها.    





حلوى
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يمأل  إحساس ال يوصف  الحارة، يغمرك  القوية  األلوان  المجموعة من  اختيار هذه  عند 
أحاسيسك بعاطفة جياشة لهذه األلوان، ومع ذلك ال يتوقف اإلحساس عند هذا الحد بل 
أقصى  إلى  بك  تصل  حار  ألوان  فمجموعة  ذروته،  إلى  يصل  حتى  التصاعد  فى  يستمر 
أحاسيس يمكن أن تشعر بها ولم تختبرها من قبل، فمع مجموعة ألوان حار من سكيب 

هناك دائمًا إحساس جديد.  
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الجمال فى كل مكان، فيمكن أن يجذبك منظر خالب ألشجار وارفة األوراق تحيط بكوخ 
خشبي صغير وسط الجبال العالية، أو تجذب بجمال ليلة هادئة والقمر فى أبهى صوره 
عاكسًا صورته مع قارب صغير يسبح فى األفق على صفحة ماء المحيط الهادئة، أو 
تشعر باالنجذاب لروعة ليلة حالمة لسماء صافية مضاءة بكثرة من النجوم التى تداعب 
بجمالها السحاب، فتارة تظهر وتارة أخرى تختفى ورائها. من السهل أن تنجذب للجمال 
فى كل ما يحيط حولك خصوصًا بعد أن ترى مجموعة ألوان جاذبية الخاصة من سكيب. 
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 هناك ذكريات جميلة لزمن ال ينسى، فجمال األبنية المزينة بالتماثيل المتنوعة وخلو 
دقة  فى  يظهر  الحقيقي  المدينة  وجمال  والزحام  المارة  من  والشوراع  الطرقات 
أبدًا  تاركًا إحساسًا قويًا ال يمحى  بالذاكرة  باألشجار والورود، كل هذا يعلق  تزيينها 
ويشعرك بحنين دائم الستعادة هذه الصورة إلى عينك مرة أخرى، فعندما ترى عينك 
مجموعة ألوان ذكريات سيعاودها هذا اإلحساس الغامر بزمن جميل ال يمكن استعادته 

إال مع ألوان ذكريات من سكيب. 
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قمة الجمال فى الطبيعة الصحراوية يظهر جليًا فى واحة، فترى األلوان ناصعة وامتزاج 
والطبيعة  الماء  فى  الوقت  ذات  فى  ورقتها  والرمال  الصخور  فى  الصحراء  لقساوة 
حفيف  صوت  فتسمع  طولها  من  السماء  تداعب  تكاد  شاهقة  نخلة  فترى  الخضراء، 
موجات  محدثة  الماء  فى  ثمرة  منها  لتسقط  الرياح،  إلى  تتحدث  وكأنها  أوراقها 
متداخلة فى تواصل ال مثيل له من الطبيعة األخاذة. يمكنك أن  تتمتع بكل هذا الجمال 

الرائع مع مجموعة مختارة من الطبيعة من ألوان واحة من سكيب.







دائمًا ما نبحث عن الجديد، فالتجديد فى اإلبداع هو العنصر السائد على 
كل تصميماتنا. ولكن من المهم دائمًا الحصول على المزج الفني المالئم 

والذى دائمًا ما يستمد مما نراه من حولنا، وهذا فى كل مجاالت المجتمع 
المختلفة، والتى تظهر وتميل  الفنية  الميول  المختلفة، وهذا ما يحدد 

سرعة  إلى  يؤدى  مما  بسرعة  والحديث  القديم  بين  االندماج  إلى  أيضًا 
عقدين  إلى  حتى  أو  سنتين  حدود  استمرارها  كان  فمهما  تغييرها، 

الفن  أن  هو  معين  فني  ميل  وراء  الحقيقي  فالسبب  التغيير.  سيحدث 
االتجاهات وال  التطور فى كل  تطور مستمر وهذا  الفنية فى  واألعمال 

يمكن التنبؤ به أو بإتجاهه، واستمراره وازدهاره مما يجعل هذه الميول 
الفنية أكثر روعتًا وتعبيرًا.

 
إن توجهنا هو أن نعرض لك أحدث حركات الموضة لهذا العام، وأن نجسد 

رؤيتك التى تحلم بها إلى الواقع ونخلق لك مساحة لراحتك، وإبداعك.

مع ColourNext 2013 ، قد رتبنا األلوان إلى ٥ مجموعات أساسية:

•  الواحة
•  ذكريات

•  جاذبية
•  حار
•  حلوى



االتجاه الفني



فاأللوان  األلوان.  لغة  واحدة وهى  لغة  نتحدث  نحن  الكتالوج  فى هذا 
عالم  فهى  لتحدها،  حدود  حتى  أو  قانون،  أو  عمر،  أو  زمن،  لها  ليس 

النهائي من اإلمكانيات. فمنذ  فجر التاريخ كانت األرض عبارة عن سلسلة 
الحدود  هذه  كل  زالت  اليوم  ولكن  بينها،  فيما  حدود  ذات  األلوان  من 

بشكل كامل.

إن سكيب للدهانات تعى تمامًا أننا نصنع اختياراتا من األلوان مدفوعين 
فكر  على  األلوان  تأثير  فتفهم  بنا.  يحيط  ما  وكل  خبراتنا،  بأحساسنا، 

دراسته  يحاولون  األشخاص  من  العديد  وهناك  واسع،  علم  هو  اإلنسان 
إن  التأثير مستمرة طالما  تأثيره. وعلى ذلك فدراسة ذلك  لمعرفة مدى 

اإلجابة نادرًا ما تكون األبيض واألسود وما دام هناك الكثير من األلوان 
الحياة  المثال داللة على  األحمر على سبيل  فاللون  بينها،  لالختيار فيما 

والحركة، بينما اللون األزرق داللة على االسترخاء. فمن النادر جدًا أن تجد 
حوائط  تجد  قد  ولكن  األحمر،  باللون  حوائطها  مدهونة  طبيب  عيادة 

استوديو فنى ما مدهونة بألوان غير اعتيادية مثل األحمر أو األصفر. 

وألن تذوقنا لأللوان يختلف من شخص لشخص، وألننا لدينا أيضًا ردود فعل 
مثًال  األخضر  فاللون  األلوان،  هذه  تجاه  مختلفة  وسيكولوجية  فزيائية 

األخضر  اللون  نستخدم  السبب  ولهذا  الحياة.  وجمال  بالطبيعة  يذكرنا 
الضغوط  لنتخلص من  التى نقضى فيها عطالتنا،  لدهان حوائط األماكن 

اليومية التى نواجهها فى الحياة ونخلد للراحة.
الفكرة أن تختار ما يناسبك، وأن تقوم بتغيير اللوحات كما تشاء بعد ذلك



اللغة



إن التغيير فى كل شىء هو السمة السائدة لعام ٢٠١٢، لذلك بدأ عام ٢٠١٣ 
نستعين  أن  قررنا  سكيب،  دهانات  فريق  نحن  ناحيتنا  ومن  والتفاؤل.  بالرجاء 

باإللهام إليجاد التغيير، إنه ليس ذلك التغيير الذى يغير العالم من حولك، ولكنه 
التأثير على قراراتك انت. فنحن نؤمن أن مسؤليتنا  التغيير الذى ينجح فى  ذلك 

منحك االتجاهات الصحيحة التى تساعدك على اتخاذ قرارات صائبة. 

نقدم "ColourNext"، وهو أول كتالوج مخصص لتصور أفضل األلوان فى مصر 
لعام  والدهانات  المنزلي  الديكور  مجال  فى  السائدة  االتجاهات  يلتقط  والذى 

الفن،  صيحات  بَاخر  ملمًا  تكون  أن  على  لتساعدك  خصيصًا  صممت  والتى   ٢٠١٣
واألذواق، وحركات التصميم الحديثة. 

الدهانات األسيوية، وهى  بين دهانات سكيب وشركة  أبرم  الذى  االتحاد  ومع 
واحدة من أفضل عشر شركات فى مجال الدهانات والديكور فى العالم، تمت 

االستعانة بتركيبتهم الناجحة  لعمل هذا الكتالوج الخاص بنا، وأيضًا قام فريق 
خبرائنا بتكوين مادة بحثه في جذور الثقافة المصرية، وقام بتطوير ما وجده 

وترجمته إلى أفكار جديدة مبتكرة لتركيبة األلوان والتى تم وضعها كلوحات 
وصورفى كل الكتالوج. 

تخيل وقم بعمل اللون الذى تحلم به

دهانات سكيب
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