
 2019اتجاهات التصميم للعام  أهم يتوقعون سيغنتشر إل جيسفراء 
 لداخليالتصميم افي  عدنية تمثل االتجاه الطاغيوالم ةوالمرجاني يةلكريمية واالفخار األلوان المزاوجة بين 

 

وهم خبراء في مجاالت - سيغنتشر إل جيسفراء شركة كشف : شباط/فبراير 19، سيؤول، كوريا الجنوبية
 جاهاتتعن توقعاتهم المبنية على خبراتهم العميقة ال -التصميم الداخلي والهندسة المعمارية والموضة

لداخلي األسترالي ذائع م امصمال «دارين بالمر»ث ، فتحد2019التي ستتصدر السوق في العام  التصميم
 غنتشرسي إل جيمنتجات  تدخل فيهاوالتي هذا العام  رائجة في الديكور المنزليال عن االتجاهات الصيت

. وتشاطر المهندس المعماري األلماني الرائد امع   والوظيفة األناقة متقدبألوانها الحديثة وموادها المميزة كي 
جاهات بشأن االت اهادي طهراني، وزميله في عالم األزياء، المصمم الشهير ميخائيل ميشالسكي، توقعاتهم

 في مجاليهما.  2019التي ستهيمن على العام 

 
« ذا بلوك» ياألسترالالبرنامج التلفازي هيئة حكام في شخصية آسر ال عضوناجح و  فمؤلبأنه  بالمرشتهر ي

يقول أنها . و 2019عام الفي الرائجة  لوانستكون األالمرجانية ية و األلوان الفخارية والكريمبأن وهو يرى 
 ستسترجع  ةالمرجاني المتنوعة األقوى لأللوان طيافاألولون حمرة الخدود، ف للون الوردي األلفيا ر  يتطو ستكون 
  .الفخار والتي ستستخدم معها تدرجات لون الكريم لتولد تباين ا مثالي ا هادئ االتيراكوتا و ألوان شعبية 

ا أن تبقى  بين المتانة  جمع، فهي تالتصميم الداخلي في تشكيلة ألوان المعدنية محوريةلوان األويتوقع أيض 
 زخارف عمالمعدنية مثل الفوالذ المقاوم للصدأ والنيكل والكروم المواد  المظهر الكالسيكي الجذاب. فاستخدامو 

 .2019عام الخالل جاذبيته سمر في تيسو تقليد ا خالد ا يبقى النحاس والذهب  من
 

اللون  جاذبيةما زالت ، األلوان األكثر حيادية أو أحادية اللون حينما نتحدث عن منظومات» ل بالمراقو 
األلوان من خالل مجموعة من  2018عام ال فيمنذ أن أصبح شعبي ا تزايد ا حضور ا مالمطفي تشهد سود األ

 دقيقة قدمت تدرجات لون أسود الفحم الحجري الصلب والتياللون المعدني البندقي و  مثل المعدنية المطفية
 نالمصمم الداخلي الشهير م ستلهماو  «.الداخلية المعاصرةفي تشكيالت ألوان التصاميم للمعادن الداكنة 



تشكيل يعيد المستوى ل عاليةبحساسيته ا سترشد  م سيغنتشر إل جيالكالسيكي الرائع ألجهزة جمال التصميم 
 .إل جي سيغنتشرجة لون التيتانيوم الخارجي لثال يتناسب معبما مطبخه 

 

التي تصلح أن تكون األزياء ، سيغنتشر إل جي سفير شركة، ميخائيل ميشالسكييتوقع ، في ميدان الموضة
. وحدد 2019عام المن أهم االتجاهات في أداء المصممة لتحقيق أعلى  الفاخرةوالمالبس الرياضية  للجنسين

ا  تي األلوان الرئيسة العلى أنها ألحمر والبرتقالي واألصفر واألخضر واألزرق ثل امشرقة ماللوان األأيض 
عناية لأفضل طريقة ل بإيجادا مهتم دائم   ألنهو ذا العام. في الشوارع الراقية هو  المالعب سنراها على مدرجات

لتي ا، سيغنتشر إل جيغسالة المضخة الحرارية المجففة الموفرة للطاقة في  ميزةب ميشالسكي أشاد، األقمشةب
قال درجة مئوية. و  70و 60 بينتتراوح  درجة حرارة منخفضةبتجفيف المع مالبس بال ة الحساسةعنايال توفر

تعمل على إزالة جميع البقع دون بتنظيف المالبس بأعلى مستويات األداء ف سيغنتشر إل جي غسالةتعتني »
 «أو التسبب باختالطها. لوانألا تأثير على

 
التصاميم سهلة االستخدام التي تمنح  متوقع ا أن تبقى، مهندس معماريته كرؤي يطهرانهادي وأضاف 

 بيئة اجإنتيعمل المهندسون المعماريون على »وقال األولوية للمساحات والتجارب الشخصية سائدة هذا العام. 
اهذا المعيرية ومتعملية البناء أو الواجهات البار  منةرقتحقق يجب أن و  إيجابية للحياة تحفز الناس،  «.ار أيض 

، الذكي ™ SmartThinQ قهاوتطبي سيغنتشر إل جي ألجهزة  سهل االستخدام والبديهي تصميمالبفضل 
 .يعملون أو يعيشون فيها بسهولةمن تلبية احتياجات لاألماكن ا يتناغم مع تلك مثالي  عنصر ا  مثلت

أثارت إعجاب حضور معرض المنتجات االستهالكية و ، العالميةحملة توسعها  سيغنتشر إل جي تواصل
أول تلفاز في العالم بشاشة وهو  ،رسيغناتش إل جيز أوليد آر من ابإصدارها تلف 2019 عامللاإللكترونية 

قيادة على  سيغنتشر إل جيقدرة الحملة العالمية مؤشر ا على لهذه قابلة للدوران. تمثل المبادرات المتنوعة 
 ي آن.ف الجمالأرقى صفات األداء و على مستويات تقدم الموجهة لعشاق األناقة فهي األجهزة المنزلية سوق 

 

 سيغنتشر إل جي نبذة عن 



فضل تقنيات أجمع بين وهي تإليكترونيكس.  إل جيهي العالمة التجارية الفائقة الرقي من  سيغنتشر إل جي
تقدم للمستهلكين مجموعة تتميز باألناقة الرقيقة واألداء لتحت عالمة تجارية واحدة،  إل جيوتصاميم 

وغسالة   ™InstaView Door-in-Doorحالي ا ثالجة  سيغنتشر إل جيالمتميز. يشمل نطاق منتجات 
TWINWash™ يإل ج، وجهاز تنقية الهواء، وتلفزيون "وولبيبر" أوليد دبليو. تتضمن كل منتجات 

 يغنتشرس إل جيوتركيز على األساسيات. فازت منتجات  ال تنازل عنهاميزة واحدة مشتركة: جودة  سيغنتشر
كارات ذلك جائزة  أفضل االبتويشمل بعدد من الجوائز الصناعية لالبتكار التكنولوجي والتصميم المتطور، 

 .2016وجائزة ريد دوت ديزاين للعام  2016وجائزة أيف غولد للعام  2017سي إي أس للعام 

 

 


