ديـكور

DECOR

جوتاشيلد ديكور
جوتاشيلد ديكور هي مجموعتنا من الدهانات الزخرفية الخارجية
 ودهان، مع أربعة دهانات موثوقة فريدة من نوعها.عالية الجودة
 وتشكيلة كبيرة من األلوان التي تدوم،زخرفي آخر هائل المظهر

ً طوي
، يمكنك ابتكار تصميمات خارجية أصيلة وأنيقة بمظهرها،ال
.الحد من تكاليف الصيانة
ُمكنك من
ّ وذات جودة عالية ت
ّ
:مجموعة جوتاشيلد ديكور
جوتاشيلد ديكور ترافرتين
جوتاشيلد ديكور تراديشنال تيكس
جوتاشيلد ديكور أنتيك تيكس
جوتاشيلد ديكور هاي بيلد
جوتاشيلد ديكور هاي بيلد فاين
 يمكن استخدام طبقة من دهان جوتاشيلد ديكور جليز:نصيحة
.للحصول على إيحاء بلونين وتعزيز المظهر
*

.جوتاشيلد هي الدهانات الخارجية األولى في الشرق األوسط

Jotashield is the No.1 exterior paint in the Middle East.*

JOTASHIELD
DECOR
Jotashield Decor is our range of high quality
exterior textures. With a selection of four unique
textures that have been trusted by many and a
new monumental texture, in addition to a wide
selection of long lasting colours, you can create
authentic-looking exteriors that are elegant in
appearance and come with concrete protection
and reduced maintenance costs.
Jotashield Decor is available in:
Jotashield Decor Travertine
Jotashield Decor Traditional Tex
Jotashield Decor Antique Tex
Jotashield Decor High Build
and Jotashield Decor High Build Fine.
Tip: A coat of Jotashield Decor Glaze can be
used to achieve a two-tone effect and enhance
the time-worn look.
 من المشتركين على أن جوتاشيلد هي%80  وافق. والمملكة العربية السعودية، ومصر، لإلحصاء في اإلمارات العربية المتحدةIPSOS *بحسب استبيان مؤسسة
.األولى في الدهانات الخارجية في األسواق
* As per survey conducted by IPSOS in UAE, Egypt and KSA, 80% of the respondents agreed that Jotashield is the number 1 exterior paint brand in the market.
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مجموعة المنتجات
جديد من جوتاشيلد ديكور

ديكورجوتاشيلد
 ويمتاز بمظهر عريق وفريد مستوحى من حجر،دهان جوتاشيلد ديكور ترافرتين هو منتجنا األحدث
 ويتوفّ ر بتشكيلة واسعة، يحتوي المنتج على حصى صلبة تمنحك سطح ًا حجري ًا.الترافرتين الشهير

ً من األلوان التي تدوم طوي
 يتمتّ ع جوتاشيلد ديكور ترافرتين بمظهر وملمس حجري يجعالنه مثالي ًا.ال
.حد سواء
ّ للمنازل العصرية والتقليدية على
 لون عبر نظام ملتيكلر500 يتوفّ ر هذا المنتج بأكثر من
.للتلوين الفوري في نقاط البيع

NEW FROM JOTASHIELD DECOR

JOTASHIELD DECOR
Jotashield Decor Travertine has a unique monumental appearance that is inspired by the
famous Travertine rock. It contains coarse aggregates that give a majestic stone finish
and comes in a wide range of beautiful long lasting colours. It’s authentic, stone look and
texture makes it the ideal finish for both modern and traditional houses.
This product is available in more than 500 colours
through instant in-store Multicolour tinting.

4

THE PRODUCT RANGE
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مجموعة المنتجات
هاي بيلد فاين

هاي بيلد

HIGH BUILD FINE

HIGH BUILD

المركبة ،تحمي المباني القديمة
دهانات زخرفية مائية من بوليمرات األكريليك
ّ
ُؤمن
والجديدة
فتسد التشقّ قات السطحية ،وتُضيف إليها تصميمات رائعة .كما ت ّ
ّ
األشعة فوق البنفسجية ،وثاني أكسيد الكربون ( )CO2والقلويات.
حماية ممتازة من
ّ
نصيحةُ :يمكن استخدام طبقة من جوتاشيلد ديكور جليز للحصول على إيحاء
بلونين وتعزيز المظهر.

An acrylic copolymer, waterborne, textured paint that protects and
decorates old as well as new buildings by covering surface cracks. It
offers excellent UV, Carbon Dioxide (CO2) and alkali resistance.
Tip: A two-tone colour effect can be achieved by adding a coat of
Jotashield Decor Glaze on top.
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THE PRODUCT RANGE
أنتيك تيكس

تراديشنال تيكس

ANTIQUE TEX

TRADITIONAL TEX

تسد تشقّ قات الجدران فتمنح المباني
،دهانات زخرفية مائية من األكريليك
ّ
ُؤمن حماية
ّ  كما ت.القديمة والجديدة الحماية إلى جانب التصاميم الرائعة
.) والقلوياتCO2(  وثاني أكسيد الكربون،األشعة فوق البنفسجية
ممتازة من
ّ
 ُيمكن استخدام طبقة من جوتاشيلد ديكور جليز للحصول على إيحاء:نصيحة
.بلونين وتعزيز المظهر

A pure acrylic, waterborne, textured paint that protects and
decorates old and new buildings by covering surface cracks. It
offers excellent UV, Carbon Dioxide (CO2) and alkali resistance.
Tip: A two-tone colour effect can be achieved by adding a coat
of Jotashield Decor Glaze on top.
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نـتـميـز
لماذا
ّ
عن منـافسـيـنـا؟
ً  وبالتالي مظهراً أصي،تمنحك جوتاشيلد ديكور حماية خارجية طويلة األمد من ظروف المناخ الصعبة
ال
.يحد من تكاليف الصيانة
ّ مما
ّ يدوم لسنوات طويلة
الملونة
على الرغم من المظهر المماثل الذي يمكن الحصول عليه باستخدام المنتجات اإلسمنتية
ّ

أن هذه المنتجات ال تمنحك مستوى جوتاشيلد ديكور في مقاومة
أو الجبس
ّ
ّ  ّإال،المتموج في البداية
يتسبب
 ما،تتعرض إلى التشقّ ق السريع وزوال اللون إلى جانب تآكل الخرسانة
 وغالب ًا ما،الكربنة
ّ
ّ
ؤدي إلى تقليل العمر
ّ في إعطاء مظهر
ُ ،رث لواجهة المبنى وال يمنح الخرسانة الحماية الكافية
ّ في
.تضرر هذه المساحات اإلسمنتية يغدو من الصعب إصالحها
 وعند.االفتراضي المتوقّ ع للمبنى
ّ

WHY WE STAND APART
FROM THE COMPETITION?
Jotashield Decor offers you durable exterior protection against harsh climate conditions
that maintains its authentic look for years, reducing needed maintenance.
Though a similar look can be achieved at the beginning using a pigmented
cementitious product or undulating plaster, these products do not offer the level of
anti-carbonation that Jotashield Decor does. This often leads to rapid cracking, fading
and concrete erosion that cause the facade to look shabby and hinder the protection
of the building structure, thus reducing the expected life span of the building. Once
damaged, a pigmented cement finish is very difficult to repair.
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«جوتاشيلد ديكور» بالمقارنة
الملونة
مع المنتجات اإلسمنتية
ّ
JOTASHIELD DECOR VS. PIGMENTED
CEMENTITIOUS PRODUCTS

المنتجات اإلسمنتية الملونة

جوتاشيلد ديكور

PIGMENTED CEMENTITIOUS
PRODUCTS

JOTASHIELD DECOR

وحدها جوتاشيلد ديكور قادرة على منحك المظهر األصيل الذي ترغب فيه
.متطور وجودة عالية تُقلّ ل الصيانة
 مع ألوان بأداء،وحماية الخرسانة في الوقت نفسه
ّ
Only Jotashield Decor can offer you the authentic look you’re searching for
with the benefit of concrete protection, advanced colour performance and
high quality that reduces the need for maintenance.
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مزايا المنتج
متطور
ألوان بأداء
ّ
متطورة لتمنح جدرانك
ُصنعت جوتاشيلد ديكور باستخدام تكنولوجيا
ّ
الخارجية ألــوانـ ًا رائعة تــدوم طــويـ ً
ا .وكشركة رائــدة في مجال تكنولوجيا
قدم لك جوتن تشكيلة كبيرة من األلوان المقاومة
الدهانات
متعددة األلوانُ ،تـ ّ
ّ

لألشعة فوق البنفسجية التي تحمي من ظروف المناخ الصعبة في المنطقة.
ّ

قلل الصيانة
ُي ّ
عند طالء الجدران الخارجية بدهانات جوتاشيلد
ستتمكن من توفير أكثر من  %50من
ديكور
ّ
تكلفة الطالء اإلجمالية على مدى  25عاماً.
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PRODUCT
BENEFITS
Advanced Colour Performance
Jotashield Decor is formulated with an advanced binder technology
bringing long lasting beautiful colours to exterior walls. As a pioneer
in multicolour tinting technology, Jotun offers a wide selection
of UV protected colours that can withstand the extreme weather
conditions in the region.

Reduces Maintenance
By Coating exterior walls with Jotashield Decor,
you can save more than 50% of total painting
costs over a period of 25 years.
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jotun.com

