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SUNUŞ 
Filli Boya olarak sektördeki hayatımız 1993 yılında başladı. Kaliteli üretimimiz, yaratıcılığımız ve 
yenilikçiliğimizle kuruluşumuzun üzerinden çok geçmeden sektörümüzün tartışmasız lideri konumuna yerleştik.
  
Bu niteliklerimiz sayesinde ilk günden itibaren bir öncü olarak örnek gösterilegeldik. Kısacası, tam yirmi yıldır 
Türkiye piyasasına daima yepyeni ürünler sunmaya, büyük bir hızla ulaştığımız bu güçlü ve ayrıcalıklı konumu 
korumaya ve ilerletmeye devam ettik, ediyoruz. 

Bizi bugün bulunduğumuz saygın konuma getiren yaratıcılığı ve yenilikçiliği ise hiçbir zaman sadece 
üretimimizle sınırlamadık, her zaman ürünlerimizin bizden sonraki yaşantılarına da sahip çıktık. Üretimimizin 
sadece boya değil, aynı zamanda renk olduğuna inandık daima. Elinizde tuttuğunuz bu katalogla da tasarım 
süreçlerine yapmakta olduğumuz ve yapabileceğimiz katkıların ne bilinçli, ciddi ve somut olduğunun altını 
çizmek istiyoruz.

Ürünlerimiz yoluyla hayatlarına doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olduğumuz gruplara, onlarla ürününün 
kendisinden çok fazlasını, yani estetik kaygıyı paylaştığımızı anlatmak istedik. Tasarım kararlarında onlara 
destek olabileceğimizi göstermek için ise bu katalogla birlikte bir dizi de etkinlik planladık. Renk kavramının 
hayattaki karşılıkları, anlamları ve sosyal hayatımızdaki yeri üzerine, bugün artık her zamankinden fazla 
düşünüyoruz ve bu düşüncelerimizi inşaat sektörünün diğer profesyonelleriyle paylaşma zamanının geldiğine 
inanıyoruz. Filli Boya olarak biz, yıllar içinde konusunda uzman bireylerin de katılımıyla gelenekselleştireceği 
bu etkinliklerle, sektörde eşi olmayan bir girişime imza atıyor ve yepyeni düşünce alanları açmayı hedefliyoruz. 

Bu katalog ve onu takip edecek etkinlikler yılların verdiği tecrübenin ve düşüncenin bir sonucu olmalarına  
rağmen, yine de hem bizim için hem de sektörümüz için birer ilk olacak. Filli Boya’nın kuruluşunda olduğu gibi 
sağlam başlangıçlar önemlidir. Sadece kalıcı ve güçlü olması istenen şirketler için değil, sürekli olması ve her 
yıl düzenli olarak tekrarlanması planlanan bu tür düşünsel etkinlikler söz konusu olduğunda da… Tam da bu 
yüzden, 1996 yılından beri Uluslarası Renk Komisyonu – Intercolor Türkiye Delegesi ve yetkin bir tasarımcı olan  
Ümit Ünal’la işbirliğine gitmenin çok sağlam bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Şu an elinizde, yılların 
tecrübesinin ve düşüncesinin Ümit Ünal tarafından tarafından onaylanan ve kutlanan sonucunu tutuyorsunuz. 

Ümit Ünal, Filli Boya İkibinonüç/İkibinondört Renk Eğilimleri kataloğu için altı kavram seçti ve bu kavramları  
en iyi temsil ettiklerine inandığı renk gruplarını belirledi. Onun rengârenk hayalgücünün, enerjisinin, entelektüel 
birikiminin ve vizyonunun Filli Boya olarak bize verdiği düşünsel gücü ve ilhamı sizlerle paylaşmaktan gurur ve 
mutluluk duyuyoruz.





ÜMİT ÜNAL
Asıl eğitimini sekiz yaşındayken yanında 
çalışmaya başladığı babası Yaşar Usta’nın 
yanında aldığına inanan Ümit Ünal, Arkeoloji 
tutkusu nedeniyle İstanbul Üniversitesi’nde 
başladığı arkeoloji eğitimini üçüncü yılında 
bırakarak diğer büyük tutkusu olan moda 
tasarımına yöneldi. Marmara Üniversitesi 
Tekstil Ana Sanat Dalı Giyim Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, iki yıl da modelistlik 
eğitimi aldı. Arkeoloji ise hâlâ psikanaliz, 
postmodernizm, tiyatro, felsefe ve sanat tarihi 
ile birlikte en büyük tutkularından biri olmayı 
sürdürüyor.

Uluslararası Intercolor Renk Komisyonu 
delegesi ve trend–renk danışmanlık birliği 
34Color.ist Istanbul’un kurucu üyesidir.

Kreasyonları Umitunal, UmitUnalMAN ve 
UmitUnalGri markalarıyla dünya moda 
merkezlerinde sergilenmekte ve satışa 
sunulmaktadır.

Tasarımlarını, sanatsal performans ve 
enstalasyonlarla, Paris (Tranoi), Düsseldorf 
(The Gallery), Berlin ve Istanbul (1+1) gibi 
moda merkezlerindeki çeşitli platformlarda 
düzenli olarak sergilemekte olan tasarımcı, 
çalışmalarına İstanbul Tünel’deki stüdyosunda 
aile bireyleri ve ekibiyle devam etmektedir.

INTERCOLOR
40 yıldır “renk” konusunda dünya çapında 
otoriteye sahip olan Intercolor (International 
Comission for Colour), 14 ülkeden temsilcilerin 
katılımıyla her iki yılda bir toplanan ve  
sonraki iki yıla dair renk öngörülerini uzun 
bir çalışmanın ardından ortak bir sonuç 
bildirgesiyle yayınlayan uluslararası  
platformdur.

Intercolor, en geniş anlamıyla tasarıma 
egemen olan renklerin kültürün, ekonominin 
ve dünyanın içinde bulunduğu genel durumun 
yansıtıcısı oldukları düşüncesini temel 
alır ve delegelerinden kendi ülkelerinde 
yaşananlara, değişimlere ve dünyanın o 
dönem içerisinde bulunduğu duruma dair 
gözlemlerini ve yorumlarını dile getirmelerini 
ister. Bu alışveriş sonucunda sivrilen ortak 
kavramlar belirginleştirilir; bu kavramlara 
karşılık geldikleri düşünülen renkler üzerinde 
anlaşılır ve renk paletleri hazırlanır. Sonraki 
iki yıl boyunca dünyanın dört bir yanında 
tekstil, moda ve mimari başta olmak üzere 
pek çok disiplini, akımı ve sektörü derinden 
etkileyecek, tasarımcılar ve trend uzmanları 
tarafından kullanılacak olan renkler böylece  
belirlenmiş olur.

Ülkemiz bu komisyonda 12 yıldır Ümit Ünal ve 
Özlem Süer tarafından temsil edilmektedir.
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WABİ 6



Kadim bir Japon felsefesidir; doğal dünyanın varlığının 
ve hükmünün modern gündelik hayat içerisinde sürekli 
hatırlanmasıdır Wabi. 

Durmaksızın yenilenen, nefes alıp veren doğa, parça 
parça iç mekânlara sızdırılır. Modern dünyanın kusur 
saydıkları, üzerleri örtülmek yerine sergilenirler, çünkü 
doğanın estetiğidir bu, insan düşüncesinin değil. 
Doğada kusur yoktur. Doğa olduğu gibi kutlanır ve 
kutsanır Wabi’de.

Doğanın sessizce içlerine sızmasına izin verilen 
mekânlar, birer vaha haline gelirler: Kaosun orta 
yerinde yalınlık ve dinginlik... Önce her şeyin geçici 
olduğunu düşünürüz, sonra tam da bu yüzden 
taptaze başlangıçların mümkün olduğu bir dünyada 
yaşadığımızı. Wabi’nin hatırlatmak istediği budur. 

Artık her şeyi onun akışına bırakamayız elbette, ama 
doğaya ve onun bilgeliğine elimizden geldiğince 
yakın yaşayabiliriz. Yağmurun ritmini, karın sessizliğini, 
patikada uzaklaşan adımların ve hışırdayan sonbahar 
yapraklarının sesini; ahşabın en ham, taşın en 
işlenmemiş ve kumun en akıcı halini mekâna renk 
olarak taşıyabilmek... Biz Wabi’yi böyle anlıyor, böyle 
düşünüyoruz.

Wabi kavramının yaşam 
alanlarına uygulanması 
mekâna doğallık ve müthiş 
bir uyum katar elbette, ama 
özellikle butik oteller, 
showroomlar ve vitrin 
mekânlarında ve tabii ki yine 
yaşam alanlarının giriş ve 
koridorlarında davetkârlık ve 
misafirperverlik hissini 
vurgulamak için ideal bir 
yaklaşımdır. Mekânlara 
canayakın ve özentiden uzak 
bir his katar.

Wabi, estetikle ilgili modern 
nosyonlardan bir miktar 
arınmayı gerektirir. Wabi’de 
deneysellik değil, doğallıktır 
asıl olan ve ışıktan ziyade 
gölge, parlaklıktan ziyade 
matlık, pürüzlülük ve doku 
benimsenir, ve öne çıkarılır.
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BOYAM BERİL JADEİT

BROM

RUTİL

9

SAGAR

SHILPA



MANGAN AGATGRANAT

GABROGİBRAN

DAĞ KRİSTALİ MOSS GUTAİ

MAVİ LADİN
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SAGAR G1 (A .Style Dalgal ı  Doku)DAĞ KRİSTALİ A 03

BERİL Y 994

SHILPA N3 (A .Style Dalgal ı  Doku)

MOSS A 46GUTAİ A 51 GABRO T 867

GİBRAN J 422 MAVİ LADİN T 859
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BOYAM L 533JADEİT R 783BROM R 777

RUTİL R 778

MANGAN V 969AGAT V 967 GRANAT V 968
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ISSEY MIYAKE
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QATSİ 14



Amerikan yerlisi Hopi’lerin dilinde “hayat” anlamına 
gelen kelimedir Qatsi. Bizim için, yani bu zamanın ve 
mekânın insanları için ise, başka türden bir devinimin 
ve döngünün anlatımıdır. Kendimizi içinde bulduğumuz 
bu zaman dilimi, tarihteki diğerlerinden çok farklı, 
ne de olsa. Bu noktada çok hızlı olmalı, çok çabuk 
kurgulamalıyız hayatlarımızı. Değişim süreklidir artık, 
durdurulamaz ve önünde durulamazdır. Bıkmak, 
yorulmak da mümkün değişimin bu hızdan, onu sürekli 
kovalamaktan heyecan duymak da.

Yine de bir geçmişten geldik bu geleceğe ve o 
geçmişle bağımız kopmuş değil, biz kopmasını 
istemezsek. Qatsi bize bu bağı yaşatmamızı söylüyor, 
çünkü her bir döngünün başında ve sonunda, 
devinimin bütün hızının, yavaşlığının, düzeninin ve 
aksaklığının içinde bir yerlerde bu ikisi bir arada yaşar: 
Gelenek ve gelecek.

Son teknolojiyi ve onun ürünlerini, çok bildik, tanıdık 
oluşlarıyla içimizi ısıtan nesneler ve duygularla bir 
arada yaşatabilecek olmaktır bizim için Qatsi. 

Qatsi yaklaşımıyla tasarlanan 
mekânlar renklerini hayattan, 
onun çelişkilerinden alırlar. 
Kontrastlar belirgindir 
Qatsi’de, dolayısıyla stüdyolar, 
salonlar ve loft mekânları, 
tasarımın iyice vurgulanması 
istenen mekânlar, ara 
bölümlerden çok ana 
bölümler, showroom ve geniş 
mağaza mekânlarıyla birlikte 
galeriler Qatsi’nin 
getirilerinden en çok 
faydalanacak yerler olacaktır.

Derin kızıl ve acı kahve 
tonları kuzeye bakan 
mekânlara sıcaklık katarken, 
sedefin parlaklığı, taş rengi, 
kuğu beyazı ve ekru tonlar 
güneye bakan mekânları 
serinletir ve dinginleştirir. 
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BURGANFÜMEROL MELANİT
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ALKIN

ÇİLA

KOZMOS AVANİ NAİA

MANSİARGADAL TANSARA

PUSLAN

AKİ

LADİN

GRETTE

MORİNA
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FÜMEROL Y 1000

KOZMOS Y 993MORİNA Gümüş  
(A .Style Kumlu Metal ik Doku)

BURGAN Y 980

AVANİ R 746

LADİN L 532PUSLAN R 776

AKİ A 05

ARGADAL R 779
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H1
 (A .Style Kumlu Metal ik Doku)

ÇİLA Y 976A 04GRETTE

ALKIN Y 973 MELANİT V 970

TANSARA

MANSİ L 510

NAİA L 514

20



JIMI HENDRIX

21



AURORA 22



Doğa olaylarının en büyüleyicilerinden biridir, Aurora... 
İsmini Roma’nın şafak tanrıçasından alır ve kadim 
halklar “ruhların dansı” diye tanımlarlar onu. Ama en 
mucizevi doğal fenomenlerin hepsinde olduğu gibi 
kulağa kupkuru gelen bir bilimsel açıklaması vardır: 
Güneşten kopan plazmalar, fırtınalar şeklinde yerküreye 
ulaştıklarında, manyetik kutuplarda yoğunlaşır ve 
ışırlar... Kuzey ülkelerinin gecelerinde gökyüzünü 
sararak danseden rengârenk ışıkların, yani kuzey ışıkları 
diye bilinen fenomenin nedeni işte budur.

Ama bilim ne zaman hayalgücünün karşısında durabildi 
ki? Açıklamaları gayet cansız bile gözükse, doğal 
fenomenlerin ruhumuza, şiire ve edebiyata, tasarıma 
ve görsel sanata etkileri hiç azaldı mı? Ne kadar ciddi 
olursa olsun bilimsel bir açıklama Aurora’nın büyüsünü 
eksiltebilir mi? Göz, kalbin görmek istediğini görür ve 
bilim mucizeyi eksiltmez, arttırır. Fenomeni, altında 
yatan gerçeği yadsımadan ve mucizesini küçültmeden 
yaşatabilmek, bilebilmek. Biz Aurora’yı böyle yaşıyor, 
böyle biliyoruz ve kendi içimizde böyle yaratıyoruz 
yeniden.

Aurora grubunu oluşturan 
açık renkler hem birbirleriyle, 
hem de tezatları olan koyu 
tonlarla aynı anda uyum 
sağlayacak ve geçişliliğe izin 
verecek şekilde seçilmiştir. 
Bu, iki, hatta üçten fazla 
rengin bir arada kullanılması 
durumunda yoruculuktan 
uzak ve yine de gayet ilginç 
olmayı sürdüren renk 
geçişlerini olanaklı kılar. 

Aurora’nın renkleri, ışık 
tasarımına öncelik ve ağırlık 
verilen showroom, vitrin 
platformları, renkli ve 
aydınlık bir atmosfer sunmak 
isteyen kafeler gibi 
mekânlarda kullanıldıklarında 
yaratacakları fark çok bariz 
olacaktır. 
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LOTA ALZİRMORAY NUMANDAHLİA Pİ-YAYADOETTE LUMİNE KRAZGİRTAB

25

KRAZ



NEPTÜN ORNAH
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ADOETTE F 3 19

DAHLİA F 293

LOTA I  376 ALZİR A 52

Pİ-YAY F 286 NUMAN F 302

MORAY B 78

LUMİNE S 801

ORNAH   C3 (A .Style İnc i Doku)
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GİRTAB U 872NEPTÜN J 424KRAZ J 460

28



BJÖRK

29



AQUATIC             30



Psikanalist Carl Jung suyun insanın bilinçaltını ve 
duygularını temsil ettiğine inanıyordu. Jung insan 
ruhunun derinliklerini okyanusun derinlikleriyle 
karşılaştırıyordu besbelli. 

Derinliğin rengi mavidir. Okyanusa da, denize 
de, göllere de mavi der geçeriz. Ama aslında su, 
özellikle büyük su kütleleri, pek çok renktir. Suyun 
yüzeyi rengârenk ve pırıltılı, her bir derinliği ise ayrı 
koyuluktadır; ta ki hiç günışığının ulaşmadığı, henüz 
yeni yeni keşfetmeye başladığımız derinliklerine kadar. 

Derinlik iyidir, ama diplere inildikçe karanlıklaşır, şekli 
daha da anlaşılmaz ve korkutucu olmaya başlar. 
O zaman yüzeye dönmek gerekir. Çünkü yüzey 
aydınlık, görünüşte kütlesiz ve pürüzsüzdür. Derin 
bir nefes alırız. Derinlik, kişisel arayışın ve tefekkürün 
simgesiyse, yüzey de sanıldığı gibi yüzeyselliğin değil, 
neşenin ve paylaşımın simgesidir. En derin dostluklar 
bile, yüzeyde, başlar  ne de olsa. Pırıltılı bulmadığımız, 
beğenmediğimiz birine derinden bağlanmak 
mümkün mü?

Aquatic grubunun renkleri, 
birbirlerinin daha açık ya da 
daha koyu yansımaları olarak 
düşünülmüşlerdir. Parlaklık 
ve serinlikleriyle hemen akla 
banyo ve mutfağı, yani ıslak 
mekânları getirseler de 
aslında “Akdenizli” bir tarzı 
olsun ve yaz enerjisini 
yansıtsın istenen tüm 
mekânlar için uygundurlar. 

Beyaz, mavi ve lacivert ise 
Aquatic’in en vazgeçilmez 
renkleridir. Bu üçlü 
kombinasyon, koyu renk 
daha yoğun kullanıldığında 
yatak odaları gibi 
mahremiyet mekânları 
için de idealdir.
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ATOL
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LARMO GALİAH BLIZZARD FİBULA NAVAJO

TRAMOLA

KARİNA

KALOMA

EBİSU ABİSAL KOZMİK S İS
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BLIZZARD E 261FİBULA A 21

EBİSU T 856 ABİSAL U 881 LARMO T 862

KARİNA A 23

KALOMA A 49KOZMİK SİS İnc i Beyazı
(A .Style İnc i Doku)

NAVAJO J4 (A .Stlyle İnc i Doku)
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ATOL I  387 GALİAH J 455J 454TRAMOLA
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LE CORBUSIER

37



FİLAFİL 38



Filafil adını özellikle erkek giyiminde çok kullanılan bir 
tür dokulu kumaştan alıyor. Ve biz Filafil’le duyguların 
alanından çıkıp ciddiyetin ve rasyonalitenin düzenli 
dünyasına adım atıyoruz.  İş dünyasına. Zamanın en 
kıymetli olduğu, durmaksızın yeni yapı ve sistemlerin 
kurulduğu, örgütlü ve kurallı bir yer. Kendi geleneğini, 
profesyonellik ve ağırbaşlılık üzerine kurmuş bir dünya.

“Casual” her yeri ele geçirmiş gibi görünse de, her 
yaştan iş kadınları ve erkekleri arasında hâlâ geleneksel 
iş şıklığı tercih ediliyor. Ne de olsa iş dünyasında “casual” 
olmanın ne tarz ne de tavır olarak mümkün olmadığı 
pek çok alan var. Biraz daha kesin ve net çizgilere sahip, 
biraz daha maskülen ortamlar ağırbaşlı bir dinamizmin 
barındığı yerlerdir. Çok önemli ve belirleyici kararlar 
alınır buralarda ve çok iyi bildiğimiz gibi, şimdi iş her 
zamankinden daha ciddi. Kaderimiz hiç bugün olduğu 
kadar iş dünyasına bağlı olmamıştı, çünkü.

Filafil grubunun renkleri her 
şeyden evvel ağırbaşlılık, 
aydınlık ve konfor duygusu 
düşünülerek seçilmiştir. 
Doğru kombinasyonlar 
içinde kullanıldıklarında 
yalnızca resmiyeti 
benimsemiş işyerleri değil, 
hem işyeri hem de aynı 
zamanda içinde yaşanan 
yerler olan ev-ofisler ve 
teknoloji üretimi yapan 
markaların showroomları da 
Filafil’in aydınlık ve modern 
ağırbaşlılığından çok 
faydalanacaklardır.

Açık renklerin parlak, koyu 
renk yüzeylerin mat ve 
dokulu seçilmesi 
ve birlikte kullanılması ise 
ciddiyet ve samimiyeti bir 
arada yaşatmayı da mümkün 
kılacaktır. 
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APSİS PRETON HEROON

41



BİSTRE CARDO FONEM DİAZOMA PUTTİ TOGA STOAORBİS MİNOA

42



APSİS J 450DİAZOMA U 893FONEM A 41

PRETON T 868HEROON U 877

MİNOA K1 (A . Style İnc i Doku)TOGA M4 (A . Style İnc i Doku) STOA K 1 (A . Style Dalgal ı  Doku)

ORBİS L1 (A . Style Dalgal ı  Doku)
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BİSTRE A 48 PUTTİ L4 (A . Style İnc i Doku)CARDO A 47

44



HELEN KELLER

45



PRISMATIC 46



Belki de ilk kez bütün dünya aynı anda sarsılıyor 
bir büyük ve ortak krizle ve hemen herkes az ya 
da çok nasibini alıyor dünyanın içinde bulunduğu 
bu istikrarsızlık ortamından. Hepimiz şahitleri ve 
az ya da çok kurbanlarıyız, yaşanmakta olan krizin. 
Korku ve kaygı, yaygın ve yoğun. Ufukta henüz sonu 
görünmüyor. Yakın gelecek için düşüncelerin ve 
öngörülerin hiçbiri aydınlığı işaret etmiyor.

Sakin olup, ne şekilde olursa olsun yoluna devam 
etmeye kararlı olanlarımız sayesinde aşılacak bu 
kriz, bunu biliyoruz. Prismatic’in renkleri korkuya ve 
kaygıya rağmen hâlâ içinde dayanma ve ilerleme 
azmini bulanları kutlamak için seçildi. İyimserler için 
iyimserliklerini yaşadıkları ve çalıştıkları mekânlara 
da yansıtma fırsatı; daha karamsar olanlarımız için 
ise unisex, genç ve dinamik bir renk terapisi olarak 
düşünüldüler. Bir prizmanın içinde kırılıp rengârenk 
bir tayf yaratan ışığın, iyimserlik tünelinin ucunda bizi 
beklediğini daima hatırlatmak için.

Prismatic grubu 
motivasyonu arttıran 
renkleriyle showroom ve 
mağaza vitrinleri için olduğu 
kadar yaşam alanları için de 
uygundur. Fakat özellikle ikili 
ya da üçlü kombinasyonlar 
şeklinde kullanıldığında 
gençler için düşünülmüş 
mekânların ve evlerde 
gençlerin yaşadığı odaların 
dinamizmini ve enerjisini çok 
arttıracaktır.

Prismatic grubunun renkleri, 
cam, granit ve metal gibi 
malzemelerin eklenmesiyle 
fütüristik olduğu kadar rahat 
ve enerjisi yüksek mekânlar 
yaratmakta kullanılabilirler. 
Renkli gliter epoksiler, renkli 
çerçeveler ve rengârenk 
boyanmış ahşaplar ise 
Prismatic’in renkleriyle daha 
sıcak ama yine genç bir 
ortam yaratacaklardır.
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ASELA KORAL MOT TO BALLAD

AKOR

PİUDEBUT

DUARTE

LENTO
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GESANG İRONİ SONATİN
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ASELA U 882

AKOR M4 
(A .Style Kumlu Metal ik Doku)

PİU C4 (A .Style İnc i Doku)

DEBUT U 901 DUARTE J 458

LENTO Y 987

GESANG V 941 SONATİN E 265 İRONİ G 338
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KORAL K 474 MOTTO J 470 BALLAD L563
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FİLLİ BOYA  2012



Filli Boya İkibinonüç/ikibinondört
Renk Eğilimleri kataloğundaki renkleri 
Filli Boya ColorExpress bayilerinden 
temin edebilirsiniz.

Katkılarından dolayı 
Adressistanbul’a teşekkür ederiz.

Karteladaki  tüm renkler baskı tekniği ve ortamdaki 
ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir.


