
Türkiye’nin Renkleri®



Bir kahvenin kırk yıllık hatırı, yeşilin her bir tonu… Akdeniz’in bereketli suları,
 Doğu Anadolu’nun kar beyazı… Her biri efsanevi bir hikayenin unutulmaz 
kahramanı… Hepsi Fawori’nin ilham kaynağı… Bu toprakların her karışında 

yaşanmış bambaşka bir hikaye, ve Fawori’nin her bir renginde yaşanacak bambaşka 
hikayeler... 

Türkiye’nin havasını, rüzgarını, suyunu, güneşini, taşını, toprağını, tarihini, kokusunu 
sonuna kadar içinize çekmeniz, rengarenk kültürümüzün coşkusunu yaşamanız için 

Fawori, Türkiye’nin renklerini evinize getiriyor.

Fawori, Anadolu’nun kendine has renklerinden ilham alan özel koleksiyonuyla, 
Karadeniz’in doğasını, kar beyazının en masum hallerini,  Akdeniz’in eşsiz güzellikteki 

mavisini, bakır ve kahverenginin en güzel tonlarını, güneşin batışında dans eden 
kırmızı ve yansımalarını evinize taşıyor.
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Rengarenk bir hikaye gerçek oluyor.



Anadolu insanı ağzının tadını bilir, kahvenin en iyisini bakır cezvede pişirir. Bakır 
cezveyi yapan usta, el emeği göz nuru cezvesi kahveye lezzet katsın ve gönüllere 
hitap etsin ister. Kahve ve cezve, tüm dokularıyla bir bütün olan Anadolu gibi, birbirini 
tamamlar, dostluğu hatırlatır, insanın içini ısıtır. Fawori, içinizi ısıtan kahve ve bakır 
tonlarıyla, evinize kırk yıllık dostlukların güvenini getiriyor.

Anadolu’nun kahve kültürü ve bakır işlemeciliği bize ilham veriyor.

Sık ormanları, fındığı, çayı, tütünü ve eşsiz güzellikteki yaylalarıyla yeşilin her tonu 
Karadeniz’de taçlanıyor. Fawori’nin, Türkiye’nin kendine has renklerinden ilham alan 
özel koleksiyonuyla, Karadeniz’in en özel yeşilleri yaşam alanlarınızda hayat buluyor.

Karadeniz’de renk demek, binlerce yeşil demek...

Dünyanın sekizinci harikasına rengarenk bir yolculuk başlıyor.
Nemrut Dağı, tarihi bir hikayenin kahramanı olmak isteyenleri unutulmaz diyarlarda 
baş döndürücü bir maceraya davet ediyor. Güneşin mahzun turuncusu, dağlardaki 
yansıması ve her metrede ayrı bir tona bürünen morlarıyla mistik bir dünya bizi içine 
çekiyor. Fawori; pembenin kırmızıya göz  kırptığı, her taşın bize bambaşka bir tonla 
tarihi fısıldadığı, ve efsanevi hükümdarların ölümsüz eserlerinden ilham aldığı özel 
renkleriyle, Nemrut’un tüm ihtişamını evinize taşıyor.

Akdeniz’in sonsuzluğunda mavinin kaç tonunu görebilirsiniz?

Bin yıllardır bereketli ve berrak sularıyla hayat kaynağı olan, dünyanın dört 
bir yanından ziyaretçilerini altın kumsallarında ağırlayan Akdeniz, şimdi 
duvarlarınızdaki her ton mavinin de ilham kaynağı oluyor.

*Türkiye’nin Fawori Renkleri Koleksiyonunu yakından görmeniz için sizleri Fawori Bayilerimize bekliyoruz.

Beyazın Anadolu’ya özgü güzelliği...

Dört mevsimi en güzel halleriyle yaşayan Anadolu’da kışın rengi olan kar beyazı 

bambaşkadır. Beyazın en beyaz ve en gri halinin göz kamaştırıcı bir güzellik sunduğu 

Anadolu’da beyaz, bir renkten çok daha fazlasıdır.
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Şık renkleri ve %100 ipeksi dokusuyla yaşam alanlarınıza ayrıcalık 
katan Fawori Silikonlu İpek, yüksek örtücülüğe ve maksimum siline-
bilme özelliğine sahiptir. Özel pigment yapısı ve ipek görünüşü ile, 
aydınlık ve geniş mekanlar yaratır. Su bazlı olması sebebiyle rahatsız 
edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

Fawori Silikonlu İpek İç Cephe Boyası

Mat dokusu ve sade görünümü ile ferah mekanlar sunan 
Fawori Silikonlu Mat, yüzeye mükemmel uyumu, su kaldırır 
yapısı, örtücülüğü ve yüksek nefes alma kabiliyeti ile rahatça 
kullanabileceğiniz su bazlı, çevre dostu bir üründür.

Fawori Silikonlu Mat İç Cephe Boyası
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