
En Güzel Evlerin Boyası



Renkler tarzımızı yansıtır, dekorasyonda en geniş alana sahip 
duvarlar mekanın karakterini belirler. Duvarlarımız için boya 

seçerken hayalimizdeki görünüme ulaşmayı amaçlarız. Bakmaya 
doyamadığımız mükemmel renkler ile yumuşak bir dokuyu bir araya 
getirerek eşsiz duvarlar elde etmek isteriz. Fenomastic Güzel Evim 

serimizi tam da bu istekten yola çıkarak özel olarak geliştirdik. 

Fenomastic Güzel Evim serimiz, özel formülü sayesinde seçtiğiniz 
rengi duvarlarınıza en güzel haliyle yansıtıyor. Doğal dokusu ile 

renkler çok daha zengin ve doygun gözükürken, farklı parlaklık 
alternatifleriyle hayalinizdeki görünümü sunuyor. Fenomastic Güzel 
Evim serisi ile evinizin en sevdiğiniz yanı duvarlarınız olacak! 

Boya ve renk seçiminde kafanızda birçok soru olduğunu biliyoruz. 
Bu rehberde tüm sorularınıza yanıt bulabilir, hayalinizdeki 

dekorasyona rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 

Yeni renklerinizle güzel günler dileriz!

En Güzel Evlerin Boyası



En Güzel Evlerin Boyası

KOLAY UYGULAMA 
VE KOKUSUZ

ÇEVRE
DOSTU

SINIRSIZ RENK
ALTERNATİFİ

MÜKEMMEL RENK 
DENEYİMİ VE 
DOĞAL DOKU

Fenomastic Güzel Evim serisi, mükemmel renk 
deneyimi ve doğal dokusuyla en güzel evlerin 
boyasıdır! Renkler daha zengin ve yumuşak, 
duvarlar ise pürüzsüz ve doğal bir görünüme 
kavuşur.

Aileniz sizin için çok önemli. Onların her zaman 
güvende ve sağlıklı olmalarını istediğinizi biliyoruz.   
Biz de Fenomastic Güzel Evim serisini geliştirirken 
çevre dostu bir formüle sahip olmasına büyük 
önem verdik. Fenomastic Güzel Evim serisi zararlı 
herhangi bir bileşen içermediği için iç ortam hava 
kalitesine katkıda bulunur.

Fenomastic Güzel Evim serisi, ilk kez Jotun tarafından 
geliştirilen Multicolor Teknolojisi ile sınırsız renk 
alternatifi sunar. Böylece hayalinizdeki rengin her 
tonu 3 dakika içerisinde hazırlanır. Renkler Jotun 
ürünleri için özel olarak tasarlanır; böylece yıllarca 
güzelliğini ve rengini korur. 

Fenomastic Güzel Evim serisi su bazlıdır. 
Kokusuz olması sayesinde, evinizi yılın her anında 
renklendirebilirsiniz. Yüksek kapatıcılık ve kolay 
uygulama özellikleri sayesinde kısa sürede boya 
uygulamanızı tamamlayabilirsiniz.

Fenomastic Güzel Evim serisini, pürüzsüz dokusu ve 
mükemmel renkleri ile hem evinizde hem de villa, restoran, 
butik, hastane, okul, otel gibi mekanlarda kullanabilirsiniz. 

Fenomastic Güzel Evim serisi Zengin Mat ve Saf İpek olarak iki 
parlaklık seçeneği sunar. Evinize katmak istediğiniz atmosfere 

göre seçiminizi yapabilirsiniz.



BENZERSİZ MAT DOKU İLE
DAHA GÜZEL RENKLER
Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat, özel olarak 
tasarlanmış zengin mat bitişi ve doğal dokusu 
ile mükemmel renk deneyimi sunar. Mat yüzeyi 
sayesinde renkler duvarlarınızda da doğadaki 
kadar mükemmel görünür.

Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat

Yenilenen formül ile daha mat ve doğal görünümlü duvarlara sahip 
olabilirsiniz. Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat benzersiz mat 

dokusuyla pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi sağlar, üstelik çevre 
dostu bir formüle sahiptir. Silinebilir yapısı ile uzun dönemli estetik 
görünüm sunar. Su bazlı ve kokusuzdur, bu sayede yılın istediğiniz 

döneminde evinizi özgürce renklendirebilirsiniz.

YENILENEN
FORMÜL

ile daha güzel duvarlar!



YUMUŞAK GÖRÜNÜM 
İLE DOĞAL DOKU
Fenomastic Güzel Evim Saf İpek, üstün kaliteli 
ipek mat bitişi ve doğal dokusu ile mükemmel 
renk deneyimi sunar. Diğer ipek mat boyalarda 
olduğu gibi plastik bir görünüm yerine doğal bir 
doku oluşturur, bu sayede duvarlarınız pürüzsüz 
ve yumuşak görünür.

Fenomastic Güzel Evim Saf İpek 

Doğal dokusu sayesinde duvarlarınız pürüzsüz ve yumuşak görünür.  
Çevre dostu bir formüle sahiptir. Silinebilme özelliği ile uzun 

dönemli estetik görünüm sunar. Su bazlı ve kokusuzdur, bu sayede 
yılın her döneminde evinizi özgürce renklendirebilirsiniz.



Fenomastic Güzel Evim Mineral, basit fırça darbeleriyle 
uygulanır; doğal, mat ve yumuşak bir görünüm sunar. 

Brüt beton görünümü sağlayan gri tonlarının 
yanı sıra farklı renk alternatifleriyle duvarlarda 

benzersiz ham bir görünüm oluşturur.

MİNERAL

Fenomastic Güzel Evim Mineral’in doğal dokusunu 
ve ham görünümünü, renk uzmanlarımızın 
özel olarak seçtiği renklerle deneyebilirsiniz! 
Renk alternatiflerimize mağazalarımızdan ya da          
jotun.com.tr sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bize her zaman ilham kaynağı olan doğayı 
mekanlarımıza taşıyarak daha huzurlu ortamlar 
yaratmak istiyoruz. Doğadaki doğal dokuların 
benzersiz güzelliğini Fenomastic Güzel Evim Mineral 
ile duvarlara yansıtıyoruz.

Fenomastic Güzel Evim Mineral’in eşsiz dokusu ve 
benzersiz renk oyunu ile duvarlarınızda ham ve 
mat bir görünüm yakalayabilirsiniz.

BENZERSİZ 
RENK OYUNU

MAT
GÖRÜNÜM

DOĞAL DOKU



DUVARLARINIZDA 
BENZERSİZ RENK OYUNU Fenomastic Güzel Evim Mineral’in benzersiz renk oyunu ile doğadan ilham alan mekanlar 

yaratmak çok kolay! Basit fırça darbeleriyle duvarlarınızda hayat bulan doğal görünümle 
tam istediğiniz gibi bir ortama sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hayalinizdeki 
atmosferi zihninizde canlandırmanız. Fenomastic Güzel Evim Mineral’i duvarlarınızda 
uygulamaya başlamadan önce küçük bir alanda deneme yapmanızı öneriyoruz. 
İşte hazırsınız! 

UYGULAMASI ÇOK KOLAY

UYGULAMA ADIMLARI

1)	Boyamaya	başlamadan	önce	duvarınızın	
temiz	ve	kuru	olduğunu	kontrol	edin.	
Duvardaki	mevcut	boya	yıpranmışsa	
duvar	öncelikle	Fenomastic	Güzel	
Evim	serisi	ile	iki	kat	boyanabilir.	
Uygulamaya	başlamadan	önce	gözlük	
ve	eldivenlerinizi	takmayı	unutmayın.

2)	Fenomastic	Güzel	Evim	Mineral’in	yoğun	
bir	kıvamı	vardır.	Uygulama	öncesinde	
ve	gerekirse	uygulama	sırasında	boyayı	
karıştırın.

3)	Fenomastic	Güzel	Evim	Mineral’i		 	
	 100mm’lik	fırça	ile	uygulayın.	Tercihinize	

göre	bir	veya	iki	kat	uygulayabilirsiniz.	
İlk	kat	uygulama	sonrası	elde	ettiğiniz	
görüntüden	memnun	kalırsanız	ikinci	
kez	uygulamanız	gerekmemektedir.
Uygulama	esnasında	geniş	fırça	
darbeleri	yumuşak	bir	etki	yaratırken,	
kısa	darbelerle	daha	maskülen	bir	
görünüm	elde	edebilirsiniz.	Tercih	sizin!

4)	Yüzey	yaşken	renk	olduğundan	daha	
koyu	görünecektir.	Bir	saat	sonra	yüzeye	
dokunabilirsiniz.	Dört	saat	sonra	ikinci	
katı	uygulayabilirsiniz.

5)	Duvara	su	sıçrama	riski	olan	alanlarda	
son	kat	olarak	Fenomastic	Güzel	Evim	
Mineral	Şeffaf	Koruyucu	kullanılmasını	
öneririz.	Fenomastic	Güzel	Evim	Mineral	
Şeffaf	Koruyucu,	kullanıma	hazırdır.	
Rulo	ile	tek	yönde	bir	kerede,	mola	
vermeden,	tek	kat	uygulanır.

DUVAR: 1462 EVENING SKY



HİJYENİK DUVARLAR VE 
MÜKEMMEL RENKLER
Fenomastic Hygiene Serisi antibakteriyeldir; Sağlık 
Bakanlığı’ndan Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi’ne 
sahip olup yüzeylerde meydana gelebilecek küf, 
mantar ve bakteri oluşumunu önler.

Fenomastic Hygiene

Fenomastic Hygiene serisi, küf, mantar ve bakteri oluşumuna karşı 
dirençli olması sayesinde aileniz ve sizler için daha sağlıklı bir ortam 

sunar; duvarlarınızın estetik görünümünü uzun yıllar korur. 

Yıkanabilme özelliğiyle kolayca temizlenir. Yapının zamanla oturması 
ile duvarlarda meydana gelen çatlakları köprüleme özelliğine 

sahiptir. Kolay uygulanır, yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir. 



RENKLERİN
TASARIMI
Renklerimizi özenle tasarlıyoruz. 
En iyi ham maddeler ile son 
teknolojiyi titizlikle bir araya 
getiriyoruz. 

Sadece en özel pigmentleri kullanıyoruz. 
Renk uzmanlarımız, renklerin farklı 
tonlarını üretebilmek için özel formüller 
hazırlıyor. 

Renklerimizi geniş yüzeylerde mükemmel 
görünecekleri şekilde tasarlıyoruz. Tüm 
ışık kaynaklarında, referans renk ile aynı 
görünmelerine büyük önem veriyoruz. 
Böylece duvarınızı özel tonlarımızla 
renklendirdiğinizde istediğiniz görünüme 
ulaşacağınızdan emin oluyoruz.Doğru 
renk tasarımını canlılığını asla yitirmeyen 
duvarlar ile bir araya getirmek için aylarca 
süren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Renklerimizi sizinle buluşturmak için 
tek kuralımız ise mükemmel sonuca 
ulaşmak!

Büyük boyuttaki renk örneklerimizi Jotun mağazalarımızdan alarak, rengin evinizde, 
mobilyalarınız ve aydınlatmalarınızla nasıl duracağını görebilirsiniz. 

Size en yakın Jotun mağazasını Jotun ColourDesign uygulamasından ya da 
www.jotun.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

EN GÜZEL RENKLERİMİZ 
JOTUN MAĞAZALARINDA
Jotun mağazalarımızda sizleri En Güzel Renklerimiz bekliyor! Her yıl trendlerden yola 
çıkarak, evinizde en güzel duracak 128 rengi sizin için bir araya getiriyoruz. Deneyimli 
mağaza satış ekiplerimizle duvarlarınız için en uygun Fenomastic Güzel Evim ürününü 
belirlerken mağazalarımızda yer alan renk standlarımızdan hayalinizdeki rengi seçebilirsiniz.

@jotunturkiye



EVİNİZ İÇİN UYGUN RENGİ BULMAK 
JOTUN RENK ARAÇLARI İLE ÇOK KOLAY!

Renk seçiminin sizin için önemini biliyoruz. Jotun renk araçlarımız ile eviniz için 
en doğru rengi kolaylıkla bulabilirsiniz.

Yeniden Keşif 2021 Renk Koleksiyonu

Jotun’da yaklaşık 60 yıldır renk tasarlıyoruz. Renk kütüphanemiz, her biri 
anlatacak bir hikayesi olan binlerce tona sahip. Şu ana kadar koleksiyonlarımızda 
hep yeni renklere yer verirken; bu sene arşivimizdeki renklerimizi yeniden 
keşfediyoruz. Koleksiyonumuzdaki tonlardan bazıları yeni, ancak renklerin çoğu, 
evlerimizde yeni hikayeler yaratmak üzere arşivimizden özenle seçildi.

Yeniden Keşif’in renklerini dört farklı grupta, dört farklı hikayeyle bir araya 
getirdik. Koleksiyonumuzun renklerini, duvarlarınızda dilediğiniz şekilde bir 
arada kullanabilirsiniz. Evimiz de hayatımız gibi, bizim seçimlerimizle şekilleniyor. 
Seçeceğiniz renk ne olursa olsun; özenle tasarlanmış evlerin, zamana yenik 
düşmeden tarzını hep koruduğuna inanıyoruz.

Yeniden Keşif 2021 Renk Koleksiyonu’muza göz atmak için Jotun mağazalarımıza 
uğrayabilir, blogumuz boyafikirleri.com’dan adresinize göndermemizi isteyebilir 
ya da Instagram’da @jotunturkiye hesabımızı inceleyebilirsiniz.

Jotun ColourDesign Uygulaması ile 
Evinizin Yeni Rengi Bir Tık Uzağınızda!

Jotun ColourDesign uygulamamız ile evinize en uygun rengi bulmak artık çok kolay. Jotun 
ColourDesign sayesinde, en son dekorasyon akımlarından ilham alabilir, beğendiğiniz 
rengin evinizde nasıl durduğunu görebilirsiniz. 4 basit adımda hayallerinizdeki duvarlara 
kavuşun!

1. Sizin için hazırladığımız görsellerimizden 
ilham alın: Dekorasyon görsellerimizden ilham 
alabilir ve renk koleksiyonlarımıza göz atabilirsiniz.

2. Kendi mekanınızı renklendirin: Dilerseniz 
ilham görsellerimizi, dilerseniz kendi çektiğiniz 
fotoğrafı hayalinizdeki renk ile renklendirebilirsiniz.

3. Ürünleri inceleyin: Jotun ColourDesign 
ile boyanacak duvarın alanını hesaplayabilir, 
ihtiyacınıza en uygun ürünü ve miktarını belirleyip 
alışveriş listenizi oluşturabilirsiniz.

4. Mağazamızı ziyaret edin: Size en yakın Jotun 
mağazamızı seçebilir, seçtiğiniz mağazamıza 
alışveriş listenizi önden gönderebilirsiniz.

Blogumuz boyafikirleri.com

İlham almak için blogumuz boyafikirleri.com’u 
ziyaret edebilir, renk uzmanlarımızın dekorasyon 
önerilerini kullanarak zevk sahibi mekanlar 
yaratabilirsiniz.



Jotun Yapıları Korur

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.
Balabandere Cad. Hilpark Suites No: 10 
İstinye 34460 Sarıyer / İstanbul
Tel : +90 212 279 78 78
Fax : +90 212 279 25 49
jotun.com.tr

GÜZEL 
EVLER İÇİN 
FENOMASTIC 
SERİSİ

İHTİYACINIZA EN UYGUN 
FENOMASTIC ÜRÜNÜNÜ SEÇİN
Evinizde mükemmel renk deneyimini 
yaşamaya ne dersiniz? Duvarlarınızda 
mükemmel renk deneyimi ve doğal doku 
için Fenomastic Güzel Evim serisini tercih 
edebilirsiniz. küf, mantar ve bakteri 
oluşumunu engellemek istediğiniz 
alanlarda antibakteriyel özellikli 
Hygiene serimizi kullanabilirsiniz. 

SİZE YARDIMCI OLMAMIZI 
İSTER MİSİNİZ? 
Jotun mağazalarımızı ziyaret edin, 
eğitimli ve deneyimli satış 
danışmanlarımız ihtiyacınıza en uygun 
ürünü seçmeniz için yardımcı olsunlar.

Fenomastic  
Güzel Evim Zengin Mat 
- Zengin mat iç cephe boyası 
- Mükemmel renk deneyimi 
- Benzersiz mat doku
- Silinebilir

Fenomastic 
Güzel Evim Saf İpek 
- İpek mat iç cephe boyası 
- Mükemmel renk deneyimi 
- Doğal doku
- Silinebilir

Fenomastic  
Güzel Evim Mineral
- Doğal dokulu mat görünüm
- Benzersiz renk oyunu 
- Kolay uygulanabilir

Fenomastic Hygiene Matt
- Mat iç cephe boyası
- Antibakteriyel
- Alev yayılımını engelleme
- Yıkanabilir

FENOMASTIC 
HYGIENE

Fenomastic Hygiene Silk
- İpek mat iç cephe boyası
- Antibakteriyel
- Alev yayılımını engelleme
- Çatlak köprüleme
- Yıkanabilir

FENOMASTIC 
GÜZEL EVİM

Yenilenen formül ile
daha güzel duvarlar!


