
2014תחזית צבע

IS 0662
Ocean Spray



השנה על פי חברת פנטון העולמית תהיה כולה יצירתית, אופטימית ואנרגטית. אנחנו 
מחפשים לחדש את מצבורי האנרגיה האישיים שלנו וכמובן שנוכחותו של צבע עשיר 

ומלא יעשה את כל ההבדל.
הגוון נקרא "סחלב קורן" והוא למעשה סגול שעורבב עם טונים של ורודי פוקסיה ודובדבן.
ניתנת כאן במה מרכזית לסגול ולורוד גם יחד. זהו צבע מיוחד ושונה המגיע ממקורות 
השראה של פרחי הסחלב הסגולים ורדרדים ומקסם המזרח על כל הצבעוניות העשירה

שהוא מביא עימו.
את הסגול המיוחד נוכל לראות על גבי קיר אחד מרכזי שיראה נפלא לצד גוון כללי של לבן 
עם נגיעת אפור או נגיעה של מוקה עדינה למראה רך יותר. נגיעות של צהובים חרדליים 
ומוזהבים בטקסטילים או בדקורציה המשלימה. ירוקי זית ישתלבו גם הם ולבסוף גם 

נגיעות של כחול סגול וטורקיז יעצימו את הסקאלה כולה.
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.COLOR IS הגוונים להמחשה בלבד. מומלץ לבדוק מול הגוונים במניפת

סחלב קורן
צבע השנה של פנטון

לשנת 2014

IS 1165
Pink Parade



קבוצת הכחולים מקבלת השנה במה נפרדת. ההשראה 
מתחילה בשקט וברוגע שבגווני הכחול העדינים, ועד הרגישות 
והמלנכוליה בכחולים הכהים והעמוקים. הסקאלה נעה מכחולי 
ים מעורבבים עם ירוקים, כחולי ג'ינס דהויים דרך כחולים 
אלקטרים, כחולים מרוקאים, כחולים סגולים ועד כחולי דיו 

כמעט שחורים.

מבט
כחול

IS 0592
Quiet Peace

IS 0640
Skylla

IS 0498
Wonder Land

IS 0662
Ocean Spray



השראה המגיעה מעולמות תעשייתיים וגבריים, 
גימורים משופשפים וחללים אורבאניים. הצורך 
באפורים ממשיך ללוות אותנו גם השנה. השוני 
הוא במפגשים בין אפורי פחם כמעט שחורים 
לבין אפרפרים שטופים בלבן. אפורי הביניים יקבלו 

טונים שונים של בטון.

מסך
עשן

IS 0536
Subway

IS 0537
Dove’s Wing

IS 0528
Greybeard

IS 0531
Snowglory



השראה המגיעה ממקומות טבעיים של שדה חיטה 
המלווה בתחושה נינוחה ורגועה, פשטות העשייה 
והמראה. הסקאלה מונוכרומטית ובהירה. הגוונים 
לבנים אפרפרים, תכלכלים מעושנים ובהירים, 
גווני פשתן וחיטה. לכל גוון בקבוצה אופי שונה 

הבא לידי ביטוי בדקויות של הבדלי גוון.

 שקט
יקר מפז

IS 0475
Foggy Mist

IS 0018
Dove White

IS 0581
Fossilized

IS 0572
Power Lunch



השראה מעולמות צבעוניים ונוסטלגים 
של שנות ה-50 ישנה כמיהה לשמחה 
ותמימות טרום עידן הדיגיטל. הגוונים 
בקבוצה עזים ועליזים אך עם מראה 
משופשף כמו צהוב חרדלי, ירוק ליים, 
תכלת טורקיזי, כתום אדמדם וכל 
אלה בשילוב עם גוונים ניטראלים 

של לבן ואפור.

רטרוספקטיבה

IS 0667
Blessed Blue

IS 0801
Rain Slicker

IS 0566
Sheepskin

IS 1067
Sweet Baby Rose



סיפור
אישי

IS 0913
Angel Food Cake

IS 1173
Purple Stiletto

IS 0483
Indulgence

IS 0669
Frozen Stream

השראה ממסעות ומאסוף של 
חפצים וסיפורים  המלווים 
אותנו לתוך חלל הבית. אנו 
ורגעים  זכרונות  צוברים 
המלווים אותנו, אך מקבלים 
ביטוי מדויק יותר למציאות 
העכשווית והמהירה. הגוונים 
מעושנים, כהים ודרמטיים. 
ירוקי יער, אפורים כהים, גווני 
חרדל, כחולים מעושנים גווני 

אדמה ואדומי בריק.



דמיינו כניסה לגינה נסתרת וקסומה, 
בתוך סבך של צמחיה עתיקת יומין 
יתגלו פרחים קסומים בניחוחות עדינים 
ובצבעוניות עדינה ורכה. הגוונים 
מאובקים, גיריים וחיוורים, גווני חום 
אפרפרים, ורודים עתיקים, גווני פודרה, 
גוונים אפורים, ירוקי מנטה מלוכלכים 

וניטראליים מעושנים.

גינת 
סתרים

IS 0699
Lickety Split

IS 0125
Pout

IS 0545
Old Grey Mare

IS 0076
Fantastic Pink

השנה נפגוש צבעוניות חכמה ושקולה מחד אך רגישה ונוגה מן הצד השני. בעידן בו המציאות מורכבת, 

הגוונים עוצמתיים ככל שיהיו, אינם חדים, אינם בוהקים מאוד. עוצמתם באה לידי ביטוי דווקא בעומק הגוון, 

במשחקים בין טון לטון ובמפגש העדין בין לבנים שבורים. אנרגיות שונות מובילות אותנו לשש קבוצות גוון, 

כולן מובילות לצורך בחידוש אנרגיות ומציאת שקט ואיזון.


