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“Benih-benih inspirasi untuk kisah warna tahun ini  terdapat dalam Trend 
Forecast kami pada tahun 2021. Ini adalah acara yang kami selenggarakan 
setiap tahun dengan mengundang ahli desain internasional untuk 
membagikan wawasan mereka kepada kami tentang arah perkembangan 
tren ke depannya. Kami lalu berangkat dari wawasan tersebut untuk 
menciptakan warna yang akan booming pada tahun 2023. 

Melihat maraknya upaya untuk melestarikan alam semesta di seluruh 
dunia, kami memutuskan untuk berfokus pada alam untuk kisah kami kali 
ini. Kami tidak hanya memilih Colour of the Year yang terinspirasi oleh alam, 
Wild WonderTM, tetapi keempat palet baru kami juga mencerminkan 
beragam peran alam dalam mengajari dan menjaga kita. Bumi adalah 
sumber dari segalanya, mulai dari memberi kita penghiburan, inspirasi, dan 
segudang pedoman dalam menjalani kehidupan. Kisah 2023 kami berfokus 
untuk membantumu menangkap keajaiban alam dan membawanya ke 
dalam rumahmu.”

Heleen van Gent

WILD WONDER TM

(Winter’s Silence 50YY 49/191)



Winter’s Silence
50YY 49/191

“COLOUR OF THE 
YEAR KAMI DAPAT 

MEMBANTUMU   
MERASAKAN 
TERHUBUNG 

DENGAN ALAM”
Heleen van Gent



St. Charles Street
90RR 28/245

Southern Tip
70YR 27/404

1 RUANG KERJA, 4 GAYA
Berangkat dari Wild WonderTM, keempat palet warna baru kami memiliki kisah tersendiri 

tentang keajaiban alam dan masing-masing palet warna tersebut menghadirkan 
tampilan dan suasana yang sangat khas ke sebuah ruangan ...

RAW COLOURS

RUANGAN 
YANG 
MENGINSPIRASI 
Dengan corak lembutnya 
yang bagaikan hasil panen, 
warna-warna ini 
mencerminkan keajaiban 
sumber daya alam.  
Warna-warna ini mampu 
menghadirkan kemegahan 
dan kreativitas ke dalam 
sebuah ruang.

BUZZ COLOURS

RUANG PENUH  KEHARMONISAN
Terinspirasi dari kemeriahan padang yang dipenuhi beragam 
bunga liar, warna-warna cerah ini mampu menghadirkan 
keselarasan sembari membangkitkan semangat dan sukacita. 
Warna-warna ini cocok untuk dipadupadankan. 

Century Brown
80YR 19/177

Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191
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Blueberry Mash 
14BB 55/113

 FLOW COLOURS 

RUANG 
KESEIMBANGAN
Terinspirasi oleh aktivitas dan 
pasang surut kehidupan, 
warna pantai yang lembut dan 
mengalir ini dapat 
menghadirkan keseimbangan 
dalam kehidupan yang penuh 
kesibukan. 

LUSH COLOURS

RUANG YANG 
MEMOTIVASI
Berangkat dari warna alam 
yang menenangkan yang 
ditemui di kebun, hutan, dan 
tanah pepohonan, warna 
hijau dan cokelat ini 
membantu rumah kita terasa 
menyatu dengan alam. 

Generous Grey
38RR 15/026

Temukan cara mendapatkan tampilan dan efek cat seperti ini di dulux.co.id

Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191

Silver Trophy
30BB 53/012



Wright Stone
10YY 30/106

Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191

1 KAMAR TIDUR, 4 GAYA
Ketika memadukan Colour of the Year, Wild WonderTM, dengan palet warna kami 

yang mudah digunakan dan efek cat sederhana, kamu dapat menciptakan suasana 
yang kamu inginkan ...

RAW COLOURS

HANGAT & 
MENGINSPIRASI 
Palet warna ini cocok 
digunakan untuk kamar 
tidur sebab dapat 
menghadirkan perasaan 
yang aman dan nyaman. 
Palet warna ini juga 
mampu menciptakan latar 
belakang hangat yang 
menyatu secara alami 
dengan sinar matahari. 

LUSH COLOURS

TEDUH & MENENANGKAN
Warna hijau lembut dari palet warna Lush Colours 
ini sungguh lembut dan menenangkan sehingga 
mampu menciptakan suasana teduh dan positif 
yang sempurna untuk kamar tidur.    

Mouse Tail
52GY 24/050

Awakening Feel
82YY 67/046
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St. Charles Street
90RR 28/245

Coastal Beige 
90YR 51/109

Winter’s Silence
50YY 49/191

Fossil Grey
30YY 56/060

BUZZ COLOURS 

CERAH & 
MENYENANGKAN
Warna-warna Buzz Colours sangat cocok 
untuk dipadupadankan. Berkreasilah 
dengan garis-garis dan buat pola unik 
untuk menciptakan suasana yang 
menyenangkan dan harmonis. 

WARNA FLOW

SEIMBANG & 
KEKAL
Palet yang memiliki 
perpaduan sempurna antara 
warna hangat dan sejuk ini 
mampu menghadirkan rasa 
keseimbangan pada sebuah 
ruangan sehingga 
membuatnya terasa nyaman 
sepanjang tahun. 

Zeppelin
30YY 46/036

Wright Stone
10YY 30/106

Temukan cara mendapatkan tampilan dan efek cat seperti ini di dulux.co.id



Silver Mauve
70RB 50/062

Kaki Daylight
20GY 46/067

Bohemian Blue
30BG 10/111

Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191

Mouse Tail
52GY 24/050

IDE UNTUK LUSH COLOURS
Warna-warna di Lush Colours terdiri dari warna yang terinspirasi oleh tanah pepohonan 
dan hutan yang mampu menghadirkan suasana alam serta menciptakan latar belakang 

yang tenang dan nyaman di setiap ruangan. 

#1 RUANG BELAJAR

KONTRAS 
WARNA YANG 
TEDUH
Palet warna yang 
menghadirkan 
kelembutan alam yang 
menenangkan ini dapat 
membantu menciptakan 
ruang kerja dengan 
suasana yang lebih 
positif dan 
menyeimbangkan 
keseharian kita yang 
serba digital.  

#2 KAMAR TIDUR

ISTIRAHAT SANTAI  
Warna hijau lembut dan netral dari palet warna 
Lush Colours yang dipadukan dengan Wild 
WonderTM dapat menciptakan ruang yang 
menenangkan dan kondusif untuk beristirahat.
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Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191

Khaki Green
60YY 33/130

Kaki Daylight
20GY 46/067

Awakening Feel
82YY 67/046

#3 RUANG TAMU  

HIDUP SEHAT 
Warna-warna Lush Colours yang 
menenangkan menciptakan latar 
belakang yang cocok dengan 
dekorasi alam dan tanaman hias 
sehingga mampu membuat ruang 
tamu terasa lebih menenangkan 
sambil tetap bersemangat.

#4 DAPUR 

DI LUAR DI DALAM
Warna-warna Lush Colours yang 
sungguh menyerupai keindahan 
pemandangan alam mampu 
memberikan perasaan yang 
menyegarkan sekaligus hangat. 
Dengan menggabungkan warna 
hijau ini dan Wild WonderTM, 
Anda dapat menciptakan 
suasana yang menyatu dengan 
alam dan teduh. 

Temukan cara mendapatkan tampilan dan efek cat seperti ini di dulux.co.id



Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191

Rosemont Hall
30YR 16/162

Century Brown
80YR 19/177

European White
30YY 67/084

IDE UNTUK WARNA-
WARNA RAW COLOURS

Terinspirasi dari keajaiban sumber daya dan susunan alam, palet warna Raw Colours 
kami membantu menciptakan suasana yang hangat dan inspiratif di setiap ruanganmu. 

#1 DAPUR

WARNA  
KREATIF 
Corak palet warna Raw 
Colours yang lebih gelap 
menghadirkan warna alami 
yang megah ke ruangan 
tanpa membuatnya terlihat 
terlalu mencolok. Warna ini 
cocok untuk menciptakan 
sedikit efek dramatis di 
rumahmu. 

#2 RUANG TAMU

NETRAL MODERN 
Dengan corak alaminya yang lembut, palet 
ini menghadirkan kenyamanan pada 
tampilan kontemporer untuk suasana yang 
tidak hanya lembut, tetapi juga kekinian. 
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Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191

Taupe Twist
47YY 62/143

Brownington Court
90YR 36/203

Grey Mauve
50YR 47/057

#4 RUANG BELAJAR

INSPIRASI 
DUA-WARNA
Memadukan warna Raw Colours 
yang lembut dan alami dengan 
Wild WonderTM dapat 
menciptakan latar belakang yang 
hangat dan inspiratif untuk kantor 
rumah. Perpaduan ini sempurna 
untuk memicu kreativitasmu.  

#3 KAMAR TIDUR 

KENYAMANAN 
ALAMI
Terinspirasi dari hasil panen 
yang penuh dengan corak 
hangat, warna dari Raw 
Colours sangat cocok untuk 
dicampur dengan Wild 
WonderTM dan hiasan alami 
untuk menciptakan suasana 
sederhana yang nyaman.

Temukan cara mendapatkan tampilan dan efek cat seperti ini di dulux.co.id

Quiet Hideaway
81YY 81/016



Scottish Green  
45YY 51/365

IDE UNTUK WARNA-WARNA 
BUZZ COLOURS

Warna-warna yang mengingatkan kita pada kemeriahan padang yang dipenuhi bunga 
liar ini dapat menghadirkan suasana yang menyenangkan dan harmonis ke seluruh 

bagian rumahmu.

#2 RUANG BELAJAR 

PADU PADAN
Warna-warna Buzz Colours 
secara alami sangat cocok 
untuk dipadupadankan 
sehingga perpaduan warna 
yang berani pun tetap 
terasa harmonis.  

#1 DAPUR

CERIA & 
SEJUK 
Warna-warna Buzz 
Colours yang penuh 
aura positif ini dapat 
menghadirkan semangat 
ke dalam ruangan 
sehingga sangat cocok 
untuk menciptakan 
dapur yang memikat 
perhatian. 

Winter’s Silence
50YY 49/191

Winter’s Silence
50YY 49/191

Wood Carving  
30YR 49/097
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Park Loop
00YY 48/171

#4 KAMAR TIDUR

KEAJAIBAN 
PADANG 
RUMPUT
Terinspirasi dari warna hasil 
panen yang hangat dan 
kalem, palet warna Buzz 
Colours kami dapat 
menghadirkan keceriaan ke 
ruangan mana pun.

#3 RUANG TAMU

HANGAT & RAMAH
Terinspirasi oleh warna lembut padang 
rumput dan rerumputan, warna Buzz 
Colours dapat menghadirkan pancaran 
kehangatan ke ruang tamu kontemporer.

Temukan cara mendapatkan tampilan dan efek cat seperti ini di dulux.co.id

Scottish Green
45YY 51/365

Southern Tip
70YR 27/404

Temukan cara mendapatkan tampilan dan efek cat seperti ini di dulux.co.id

Winter’s Silence
50YY 49/191

Your Sanctuary
50YR 64/045

Winter’s Silence
50YY 49/191



Winter’s Silence
50YY 49/191

Blueberry Mash 
14BB 55/113

Faded Denim 
10BB 55/065

Winter’s Silence
50YY 49/191

IDE UNTUK WARNA-WARNA 
FLOW COLOURS

Palet warna Flow Colours yang terdiri dari warna pantai yang mengalir ini mengingatkan 
kami akan aktivitas dan pasang surut kehidupan. Warna-warna ini mampu 

menghadirkan keseimbangan di rumahmu.

#1 DAPUR

GELAP & 
TERANG 
Palet warna Flow Colours 
menyeimbangkan warna 
netral yang cerah dengan 
corak yang lebih gelap 
sehingga kamu dapat 
menciptakan efek warna 
kontras yang terasa 
mengalir. Palet ini ideal 
untuk membedakan 
beberapa area di dapur. 

#3 RUANG BELAJAR

NETRAL SECARA 
ALAMI
Semua palet baru kami 
diciptakan berdasarkan Colour 
of the Year, Wild WonderTM. 
Baik digunakan sendiri maupun 
dipadukan dengan warna lain, 
warna ini menghadirkan 
suasana hangat dan alami.
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Winter’s Silence
50YY 49/191

Ghost Grey 
17GY 68/005

Winter’s Silence
50YY 49/191

Zeppelin 
30YY 46/036

Ghost Grey 
17GY 68/005

#2 RUANG TAMU 

HANGAT & 
SEJUK  
Warna-warna Flow Colours yang 
hangat dan netral 
menghadirkan latar belakang 
yang sederhana namun nyaman 
untuk ruang tamu modern.

#4 KAMAR TIDUR

FORMAL  
& MENGALIR
Corak papan catur yang unik 
sekalipun tetap dapat terasa 
mengalir jika diaplikasikan 
dengan warna-warna Flow 
Colours. Corak pantai yang tak 
lekang oleh waktu ini langsung 
menghadirkan keseimbangan 
di kamar tidur. 

Temukan cara mendapatkan tampilan dan efek cat seperti ini di dulux.co.id

Brooding storm
87BG 27/077



Apakah kamu merasa terinspirasi 
untuk menghadirkan keajaiban alam 
ke dalam rumahmu dengan Dulux 
Colour of the Year 2023 dan warna 
pelengkapnya? Begini cara untuk 
memulai transformasinya ...
#colourstartshere

BERSAMAMU 
DALAM 
SETIAP 
LANGKAH

1.
MULAI 

DENGAN 
APLIKASI 

DULUX 
VISUALIZER
 Inilah sedikit keajaiban 
kami: dengan teknologi 

augmented-reality, 
aplikasi gratis kami 
memungkinkanmu 

untuk memilih warna 
dan menerapkannya ke 

ruang tamu.



Temukan toko penjual 
Wild WonderTM terdekat,  

kunjungi dulux.co.id

2.
PILIH JENIS  

CAT
Kemudian, pilih cat 

yang kamu inginkan. 
Kami menyediakan banyak 

pilihan untuk berbagai 
permukaan, dari dinding, 

kayu, sampai logam. Semua 
cat kami memiliki kedalaman 

warna yang tak tertandingi 
dan akan membuat 

keindahan interior tahan 
lebih lama. 

3.
RAIH 
KREATIVITAS
Setelah memilih warna dan 
mendapatkan cat yang tepat, 
kamu kini siap mengecat 
dan bersenang-senang. 
Di dulux.co.id, kamu dapat 
menemukan banyak inspirasi, 
ide, kiat ahli, dan saran langkah 
demi langkah yang mudah 
diikuti untuk menyegarkan 
dindingmu. Apa pun jenis 
proyek dekorasi yang ingin 
kamu lakukan, kami siap untuk 
membantu menghadirkan 
keajaiban alam ke dalam 
rumahmu. 



Sudah merasa mendapatkan inspirasi? Temukan informasi selengkapnya 
tentang Wild WonderTM di Dulux.co.id

RASAKAN  
KEAJAIBANNYA  

dengan Wild WonderTM,  
Dulux Colour of the Year 2023


