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Heleen van Gent, Kreatif Direktör, AkzoNobel Global Estetik Merkezi 

Her yıl renk uzmanlarımız, önde gelen tasarım uzmanları ile bir araya gelerek 
global trendler arasından gündeme en uygun rengi “Yılın Rengi” olarak seçiyor. 

Belirsizlik dolu günlerde kararsız hissetmek çok doğal. Bu nedenle, 2021’de 
parlak bir geleceğe ilerlemek için gereken cesarete, beraber çalışarak ve 
değişime küçük şeylerden başlayarak ulaşabiliriz. Cesur Toprak, evlerimizde 
değişimi daha doğal benimsememize yardımcı olur. Sıcak, doğal ve güçlendirici, 
dengeleyici tonuyla bize dingin bir zemin yaratır. Yan yana geldiği renklerin 
tonlarını parlatarak, öne çıkmalarını sağlar. 

Değişime ilk adımı yaşam alanlarınızda atmak için mükemmel bir başlangıç 
sunar. Cesur Toprak rengini kullanarak sizlere ilham vereceğini 
düşündüğümüz, kullanımı kolay 4 renk paleti hazırladık.   
Heleen van Gent
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E7.10.53
10YY 30/106

“2021 YILININ 
MARSHALL 
RENGİ DEĞİŞİM 
İÇİN MÜKEMMEL 
BİR ARKA PLAN 
SUNUYOR”
Heleen van Gent

E4.10.40
94YR 17/076

Görsellerde bulunan renkler baskı tekniği dolayısı ile farklılık gösterebilir, orijinal rengi 
görebilmek için size en yakın Marshall bayisini ziyaret edebilirsiniz.



1 ODA,
4 GÖRÜNÜM

Cesur Toprak rengini, hazırladığımız özel renk kombinasyonları ve ustalık gerektirmeyen 
boya tekniklerini ve efektlerini kullanarak yemek alanlarınızın görünümünü ve ruhunu 

kolayca yeniden yaratabilirsiniz.

SICAK VE SAMİMİ
Hafif ve uyumlu tonlar, kullanıldığı alanlarda sıcak ve 
samimi bir ortam yaratır. Farklı renklerle cesur 
kombinasyonlar yapmak için mükemmel dengeyi sunar. 
Bize bağlantı kurmak ve fikirlerimizi paylaşmak için 
gereken güveni hissettirir.

F1.34.58
20YY 36/370

ZAMAN PALETİ

DENGELİ 
VE AÇIK  
Geleceğe hazır hissetmeye 
yardımcı olacak ilham veren, 
dingin bir alan için klasik ve 
çağdaş renklerle canlandırıcı 
ve aynı zamanda yormayan bir 
görünüm yaratabilirsiniz. 

• Mükemmel son kat 
 görünüm
• Zengin renk 
 seçenekleri
• Su bazlı, silinebilir

E7.10.53
10YY 30/106

DENGE PALETİ

E7.10.53
10YY 30/106
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DOĞA PALETİ

Bu görünümleri ve boya efektlerini nasıl elde edebileceğinizi keşfetmek için www.marshallboya.com’u ziyaret edin!
Görsellerde bulunan renkler baskı tekniği dolayısı ile farklılık gösterebilir, orijinal rengi görebilmek için size en yakın Marshall bayisini ziyaret edebilirsiniz.

SADE VE DİNGİN
Doğayı evimize taşıyan tamamlayıcı doğal 
tonlar, bizi yeniden dünyaya, köklerimize 
bağlayan dingin bir ortam sunar.

T4.04.66
30BB 45/049

C0.10.60
12YR 40/146

YAŞAM PALETİ

GÜÇLÜ VE 
GURURLU
Karakterinizi güçlü ve gururlu 
bir şekilde yaşam alanlarınıza 
yansıtmak ve size kim 
olduğunuzu tekrar hatırlatmak 
için yaratılmış renkler.

• Mükemmel örtücülük
• İdeal parlaklık,
 canlı renkler

E7.10.53
10YY 30/106

E7.10.53
10YY 30/106



# 2 OTURMA ODASI 

MODERN 
BİR KLASİK   
Zengin ve farklı tonlarda 
renkler kullanarak çağdaş 
mutfaklara sıcak ve enerjik bir 
his katabilir veya boya efektli 
kemerler kullanarak 
görünümü zarifçe yumuşatan 
kıvrımlar yaratabilirsiniz.

# 1 MUTFAK VE
YEMEK ALANI

ZAMAN PALETİ İÇİN 
TASARIM FİKİRLERİ

Cesur Toprak ile dengelenmiş klasik ve yeni tonlarla dilediğiniz odada zamana meydan 
okuyan uyumlu veya dikkat çekici bir düzen yaratabilirsiniz. 

KENDİNİ 
GÖSTEREN  
Dengeli tonlar ve kolay boyama teknikleri 
kullanarak karakteristik bir duvar oluşturmak çok 
kolay. Zaman Paleti’nin uyumlu renkleri, her türlü 
mobilyanın kendini göstermesi için mükemmel bir 
zemin oluşturur.

E7.10.53
10YY 30/106

F8.31.69
45YY 51/365

E4.22.49
00YY 26/220

D0.22.41
50YR 18/223

E7.10.53
10YY 30/106

• 1. sınıf dayanım
• Leke tutmaz teknoloji



# 3 ÇALIŞMA ALANI 

# 4 YATAK ODASI 

GÜNEŞE 
DAVET
Yatak odanızı güneşin parıltısıyla 
doldurmak için göz alıcı sarıları 
Cesur Topra ile dengeleyerek, 
canlandıran ve yormayan bir 
görünüm yaratabilirsiniz.  

G0.16.68
50YY 49/191

E7.10.53
10YY 30/106

G0.03.81
90YY 73/040

D0.22.41
50YR 18/223

E7.10.53
10YY 30/106

• Rötuşları gizler
• Rulo izlerini azaltır
• Su bazlı, silinebilir

Görsellerde bulunan renkler baskı tekniği dolayısı ile farklılık gösterebilir, orijinal rengi görebilmek için size en yakın Marshall bayisini ziyaret edebilirsiniz.

Bu görünümleri ve boya efektlerini nasıl elde edebileceğinizi keşfetmek için www.marshallboya.com’u ziyaret edin!

POZİTİF RENKLER 
Sakinleştirici, hafif renkler öğrenmeyi 
artırdığından, çocukların çalışma alanları 
için ideal bir renk kombinasyonudur. 
Eğlenceli bir dokunuş katmak isterseniz
bir duvarı iki tona bölerek boyayabilirsiniz. 



SOHBET VE 
PAYLAŞIM İÇİN 
YARATILMIŞ 
BİR ALAN  
Bu sıcak doğal renkler birlikte 
mükemmel bir uyum sağlar, 
aile ve arkadaşlarınızla keyifli 
sohbetler için samimi ve 
rahatlatıcı bir ortam sunar. 

# 1 MUTFAKTA YEMEK

DENGE PALETİ İÇİN 
TASARIM FİKİRLERİ

Cesur Toprak ile uyumlu doğal tonlarla, her türlü alana ahenk ve uyum katabilirsiniz.

E4.10.40
94YR 17/076

E7.10.53
10YY 30/106

NN.00.76
30GG 61/010

E7.10.53
10YY 30/106

MUHABBET İÇİN 
YARATILMIŞ BİR ODA 
Bu birleştirici renk paleti, açık planlı modern 
dekorasyonlara kattığı samimiyet duygusu ile bir araya 
gelmek için mükemmel bir ortam sunuyor.

# 2 OTURMA ODASI

• Gümüş iyonlu
• Bakterilere karşı %99 
 koruma sağlar* 
• Küf ve mantar  
 oluşumuna karşı
 dirençli

*E. coli, S. aureus, MRSA, VRE, A. brasiliensis, P. purpurogenum bakterilerine karşı %99 koruma sağlar. Sağlık Bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası: 06.04.2016-2016/70. 
• Biyosidal ürünleri güvenli kullanınız • Kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.
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# 3 ÇALIŞMA ODASI

YENİ 
FİKİRLER 
YARATMAK 
İÇİN UYGUN 
ORTAM
Bu iki tonlu kombinasyon, 
dikkat dağıtıcı olmaksızın 
eğlenceli; dinlenmek ve 
öğrenmek için ideal bir 
ortam sunuyor.

D0.20.26
50YR 10/151

E7.10.53
10YY 30/106

D9.19.42
80YR 19/177

D0.20.26
50YR 10/151

E7.10.53
10YY 30/106

# 4 YATAK ODASI

BİR UYUM YERİ
Yatak odası yenilendiğimiz, 
kendimize geldiğimizi 
hissettiğimiz, iyileştiğimiz ve 
dengelenebileceğimiz bir yer 
olmalı. Cesur Toprak ve Denge 
Paleti bize, iyi hissettiren ve 
güven hissi veren bir yatak odası 
yaratmaya yardımcı oluyor. 
 

• Rutubetli mekanlar 
 için ideal
• Su bazlı, silinebilir

Görsellerde bulunan renkler baskı tekniği dolayısı ile farklılık gösterebilir, orijinal rengi görebilmek için size en yakın Marshall bayisini ziyaret edebilirsiniz.

Bu görünümleri ve boya efektlerini nasıl elde edebileceğinizi keşfetmek için www.marshallboya.com’u ziyaret edin!



#2 OTURMA ODASI

YAŞAYAN 
BİR ALAN  
Duvar renginden daha canlı ve 
daha koyu tonları, mutfaktaki 
dolaplar gibi diğer alanlarda 
kullanmak bu alanları 
vurgulamanın en etkili yoludur. 
Cesur Toprak ve Yaşam 
Paleti’nin canlı renkleriyle yaratıcı 
ve renkli bir mutfak 
tasarlayabilirsiniz.

#1 MUTFAK

YAŞAM PALETİ İÇİN 
TASARIM FİKİRLERİ

İlham verici fikirleri pratik boyama teknikleri ile hayata geçirebilir, yaşam alanınıza 
Yaşam Paleti’nin güçlü, canlı ve gururlu renkleriyle anlam katabilirsiniz.

2 TON EFEKTİ  
Cesur Toprak ile pastel pembe tonlarını
bir arada kullanmak oturma odanızda özgün ve 
etkileyici bir görünüm yaratır, düz veya panelli 
duvarlarda bu iki ton oldukça iyi çalışır. Ortama 
biraz daha enerji katmak için aksesuarları daha 
koyu pembe ve kırmızı tercih edebilirsiniz. 

A5.33.39
70RR 17/372

AN.02.77
67RR 66/044

B8.38.44
10YR 21/436

E7.10.53
10YY 30/106

X5.07.71
70RB 54/110

D5.10.65
70YR 45/133

E7.10.53
10YY 30/106

• Mükemmel yayılma
• Mükemmel örtücülük



#3 ÇALIŞMA ALANI

#4 YATAK ODASI 

DUVAR 
GRAFİKLERİ İLE 
DAHA CANLI
Pastel pembe ve paletin destekleyici 
zarif renklerini bir araya getirerek, 
odanıza huzurlu ve pozitif bir ifade 
kazandırabilirsiniz. Odanızda 
dengeyi ve uyumu yakalayarak 
henüz güne başlarken kendinizi iyi 
ve yaratıcı hissetmenizi sağlayacak 
bir ortam elde edebilirsiniz.

YARATICILIĞINI GÖSTER
Yaşam Paleti’nin etkisini göstermek, tamamen 
yaratıcılıkla ilgilidir. Cesur Toprak ile canlı pembe 
tonlar kullanarak belirli bir alan tanımlayabilir, 
eğlenceli ve işlevsel bir çalışma ortamı 
tasarlayabilirsiniz. Parlak, farklı tonlarda 
aksesuarlarla görünümü tamamlayabilirsiniz.

E7.10.53
10YY 30/106

A5.33.39
70RR 17/372

AN.02.77
67RR 66/044

CN.01.81
30YR 73/034

E7.10.53
10YY 30/106

• Su bazlı, silinebilir
• Sağlık Bakanlığı
 onaylıdır

Görsellerde bulunan renkler baskı tekniği dolayısı ile farklılık gösterebilir, orijinal rengi görebilmek için size en yakın Marshall bayisini ziyaret edebilirsiniz.

Bu görünümleri ve boya efektlerini nasıl elde edebileceğinizi keşfetmek için www.marshallboya.com’u ziyaret edin!



#2 OTURMA ODASI

DOĞADA 
YEMEK 
YİYORMUŞ GİBİ  
Açık ve temiz tonlar üzerine koyu, 
karakterli bir mavi kullanmak 
mutfağınıza ve yemek alanınıza 
tıpkı doğa gibi huzurlu ve 
rahatlatıcı bir ruh kazandıracaktır. 
Ortamı, doğal materyallerle ve 
bitkilerle tamamlamak size 
dışarıda yemek yiyormuş hissi 
verecek ve doğa 
ile bağınızı 
güçlendirecektir.

#1 MUTFAK

DOĞA PALETİ İÇİN
TASARIM FİKİRLERİ

Doğa Paleti’nin birbirleriyle mükemmel uyum gösteren doğal yeşilleri, mavileri ve destekleyici 
gri tonları ile dışarıdaki dünyayla bağ kuran yaşam alanları tasarlayabilirsiniz. Duvarlarınıza 

taptaze bir görünüm kazandırmak için bu ilham verici tasarımları değerlendirebilirsiniz.

İÇİNDEN 
GELDİĞİ GİBİ  
Paletin doğadan ilham alan mavilerini, uyumlu kahve 
tonlarıyla birlikte kullanmak ve duvarınızda ton 
geçişlerini vurgulamak oturma odanız için iyi bir fikir 
olacaktır. Renklerin bu doğal uyumuyla içinizden geldiği 
gibi, rahat davranacağınız, huzurlu hissedeceğiniz bir 
yaşam alanına sahip olursunuz.

E7.10.53
10YY 30/106

T3.04.12
30BB 05/022

T1.23.25
27BB 10/138

E7.10.53
10YY 30/106

• Metraj avantajı,
 15 L boya ile 15m2

 daha fazla alan boyar.*

*Silikonlu yarı mat 7 m²/L tüketiminde sınıf 2 örtücülüğe sahip Marshall iç cephe boyasına göre 15 m² daha fazla alan boyar. TSE örtücülük sınıfı kaplama alanı; 
8 m²/L değerine istinaden çift katta 15 L ile 120 m² alan boyar.



#3 ÇALIŞMA ALANI

#4 YATAK ODASI 

DOĞADA 
UYANMAK GİBİ
Duvarlarınızda doğanın temel rengi 
toprak tonlarını kullanmak, size 
diğer renkler ve aksesuarlarla en 
natürel uyumu yakalayacak tasarım 
altyapısını oluşturur. Cesur Toprak
üzerinde yapacağınız mavi-yeşil 
dokunuşlarınız ve doğanın 
renklerinden ilham alan 
aksesuarlarınız sayesinde her sabah 
uyandığınızda doğayla olan güçlü 
bağınızı hissedebilirsiniz. 

ODAKLANMANI SAĞLAYACAK 
HUZURLU BİR ORTAM 
Cesur Toprak ile açık mavi-yeşil tonlar kullanmak, çalışırken 
odaklanmanızı, sanki bilgisayarınızı/defterinizi alıp doğaya 
çıkmışsınız, mavi gökyüzünün altında, yemyeşil çimlerin üstünde 
çalışıyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlar. Canlı bitkiler ve 
doğal aksesuarlarla odanıza yaşam katarak bu doğayla 
bütünleşme hissini güçlendirebilirsiniz.

E7.10.53
10YY 30/106

R6.06.73
70BG 56/061

N1.09.46
50GG 23/085

E7.10.53
10YY 30/106

• Kolay temizlenir
• 10 kat daha fazla 
 silinebilir*

*Marshall SİL-PAK’ın silinebilirliğinin, bağımsız laboratuvarlarca yapılan testler sonucunda silikon içeren, mat, sınıf 2 yaş ovalama direncine sahip
Marshall iç cephe boyasına göre 10 kat daha fazla olduğu kanıtlanmıştır.

Görsellerde bulunan renkler baskı tekniği dolayısı ile farklılık gösterebilir, orijinal rengi görebilmek için size en yakın Marshall bayisini ziyaret edebilirsiniz.

Bu görünümleri ve boya efektlerini nasıl elde edebileceğinizi keşfetmek için www.marshallboya.com’u ziyaret edin!



Marshall Gör & Boya
uygulamasını cep telefonunuza
hemen ücretsiz indirin!

RENGİNİ 
KEŞFET!
Tek dokunuşla 
duvarlarınızın
rengini değiştirin.
2021 yılının rengi 
Cesur Toprak’ı 
duvarlarınızda görün.

2021
Cesur

Toprak

Renk seçiminden sonra mükemmel sonuç için işi profesyonel ellere teslim etmek isterseniz hemen 
ustamburada.com’a girin. İşinin ehli, alanında uzman ve mesleki yeterlilik belgesine sahip boya 
ustalarından size en yakın olanları görüntüleyin, onlardan teklif isteyin ve kolayca anlaşma sağlayın.

#2 USTAMBURADA.COM

2021 yılının rengi Cesur Toprak ve tamamlayıcı renklerimizle değişime hazır mısınız? 
Marshall bir dönüşümü başlatmanıza nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda açıklıyor...

HER ADIMDA SİZİNLE 

#1 GÖR & BOYA

Sevdiğiniz renklerin duvarlarınızda 
nasıl görüneceğini mi merak 
ediyorsunuz? Hemen sevdiğiniz 
renk tonlarının listesini çıkarın ve 
telefonunuza Marshall 
Gör & Boya uygulamasını indirin. 
Yılın renginin ve duvarınızda görmek 
istediğiniz diğer renklerin, yaşam 
alanlarınızı nasıl renklendireceğini tek
dokunuşla görün.



Renkleri belirleyip doğru ürünleri 
seçtikten sonra odalar boyanmaya 
hazır! İster işi uzman ellere teslim 
ederek kolay ve hızlı bir şekilde 
yaşam alanlarınızı renklendirin, 
ister duvarlarınızı siz renklendirin. 
Size bu noktada yardımcı olacak 
tüm uzman ipuçları, uygulaması 
kolay adım adım tavsiyeleri 
ve ilhamları marshall.com’da 
bulabilirsiniz.

Hayalini kurduğunuz değişim artık odanızda! 
Yaşam alanlarınızın yeni görüntüsünü sosyal 
medya hesaplarınızda paylaşın ve hayata 
renk katmak isteyen insanlara ilham verin.

#4 SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

#3 ODANIN YENİ RENGİ



M E T A L E  İ Ş L E Y E N  B O Y AM E T A L E  İ Ş L E Y E N  B O Y A

DİREKT PAS ÜSTÜNE
SÜRÜN BİTSİN!



M E T A L E  İ Ş L E Y E N  B O Y AM E T A L E  İ Ş L E Y E N  B O Y A

DİREKT PAS ÜSTÜNE
SÜRÜN BİTSİN! A H Ş A B I N  Ö M R Ü N EA H Ş A B I N  Ö M R Ü N E

ÖMÜR KATARÖMÜR KATAR



CN.01.81 EN.01.81

X5.07.71 E4.10.40

D5.10.65 F4.04.73

B1.25.43 F1.04.56

A5.33.39

AN.02.77

CO.10.60

E7.10.53

C5.39.34

B8.38.44

NN.00.76

E7.10.53

EO.04.67

DO.20.26

E5.15.25 D9.19.42

YAŞAM PALETİ DENGE PALETİ



F4.06.78 J5.03.71

E7.10.53 T4.16.56

E5.03.82 T4.04.66

E5.34.44 S2.18.28

F1.34.58

GO.03.81

F8.31.69

GO.16.68

E4.22.49

DO.22.41

R6.06.73

E7.10.53

TO.10.70

N1.09.46

T3.04.12 T1.23.25

ZAMAN PALETİ DOĞA PALETİ



DEĞİŞİM 
KÜÇÜK 
ADIMLARLA 
BAŞLAR
2021 Yılının Marshall Rengi Cesur Toprak ile 
DEĞİŞİMİ KUCAKLA

Değişime hazır mısınız? 
Cesur Toprak hakkında daha fazla bilgi almak için www.marshallboya.com’u ziyaret edin.


