EFFECTS
AHŞAP DESENLER
Yeni mimari sistemlerde pencereler, kapılar, cephe sistemleri, güneş kırıcılar, korkuluklar ve benzeri iç ve dış mekan ürünlerinde kullanılmak üzere
geliştirilmiş renklerimiz AAMA, Qualicoat ve GSB gibi uluslararası standartlara sahiptir. Çeşitli ahşap desen seçenekleri ile her türlü ihtiyaçlara cevap veren
renklerimizi uzun yıllar sağlıkla, doğallıkla kullanabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT : Alüminyum yüzeyinin alaşımı, farklı et kalınlıkları, farklı uygulama ve uygulama koşulları, katalog renkleri ile uygulama renkleri arasında
farklılıklar oluşturabilir. Bu sebeple bu renk kartelasının hukuki bağlayıcılığı yoktur. Ahşap desen uygulamalarında profillerin her iki uç kısmından minimum
3,5 cm’lik bölümlerine uygulama yapılamamaktadır.
ELOKSAL RENKLER
Eloksal; Saf alüminyum metalin yüzeyinde bulunan ve dış etkilere karşı fazla dayanıklı olmayan 1-2 mikronluk oksit tabakası yerine, elektro-kimyasal
yöntem ile 10-25 mikron suni oksit tabakası oluşturarak alüminyuma dekoratif bir görünüm verilmesinin yanısıra dayanıklılığın ve korozyona karşı direncin
artmasını sağlayan yüzey kaplama şeklidir.
Eloksal ürünlerimizin, ürün kullanım ömrü, UV dayanımı, renk solmazlığı gibi özellikleri, Avrupa QUALANOD Spesifikasyonu ve TSE güvencesi altındadır.
ÖNEMLİ NOT : Alüminyum yüzeyinin alaşımı, farklı et kalınlıkları, farklı uygulama ve uygulama koşulları, katalog renkleri ile uygulama renkleri arasında
farklılıklar oluşturabilir. Bu sebeple bu renk kartelasının hukuki bağlayıcılığı yoktur. Eloksal uygulamalarında profillerin her iki uç kısmından minimum 2,5
cm’lik bölümlerine uygulama yapılamamaktadır. Eloksal renklerimiz için standart uygulama kalınlığı 10-12 mikron olup, fiyat listelerimiz bu kalınlıklar için
geçerlidir. Daha farklı kalınlık talepleri için özel fiyat alınması gerekmektedir.
WOOD EFFECTS
Our colors, which are developed for used in windows, doors, façade systems, sunblinds, balustrades and similar interior and exterior space products in
new architectural systems, meet international standards like AAMA, Qualicoat and GSB. With their various wood effect options, our colors meet all your
requirements and you can use them for long years, with health and naturalness.
IMPORTANT NOTE : There may exist differences between alloy of aluminum surfaces, different wall thicknesses, different applications and application
conditions, catalogue colors and application colors. Therefore, this color chart is not legally binding. Wood effect applications cannot be made from
minimum 3.5 centimeter section of profiles on both edges.
ANODIZING COLORS
Anodizing is surface coating type where; Instead of the 1-2 microns oxide layer, which is present on the surface of pure aluminum metal and which is not
so much resistant to external effects, an artificial oxide layer of 10-25 microns is formed via electro-chemical method that provides a decorative appearance to aluminum and that also increases durability and resistance against corrosion.
Features of our anodizing products such as physical life, UV resistance, colorfastness, etc... are ensured by the European QUALANOD specification and
the Turkish Standards Institute (TSE).
IMPORTANT NOTE : There may exist differences between alloy of aluminum surfaces, different wall thicknesses, different applications and application
conditions, catalogue colors and application colors. Therefore, this color chart is not legally binding. Anodizing applications cannot be made from
minimum 2.5 centimeter section of profiles on both edges. The standard application thickness for our anodizing colors are 10-12 microns and our price
lists are valid for these thicknesses. Price should be taken separately for different thickness demands.
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