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KARADAĞ BOYA, İntermob 2015 Fuarı’nda
Ahşap Profesyonelleri ile Buluştu
Karadağ Boya, 10-14 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Tüyap’ta
düzenlenen 18. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman
Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’nda en yenilikçi ürünlerini
sergileyerek ahşap profesyonelleri ve mimarların beğenisine sundu.
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ANKA LINE, a brand of
KARADAG BOYA specialized in
coatings for professional use.
The company offers wide product range to meet with the customer’s demand both in wood
coatings and construction
coatings. ANKA LINE has been
dedicated to offer the best and
finest quality to its customers
and brings a lasting beauty to
every product coated.
Between tne dates 10 - 14
October, the company met in
INTERMOB 2015 Show with the
wood professionals and exhibited its newest products.

Ayna görünümlü, pürüzsüz high
gloss poliüretan ürün grupları İntermob
fuar standında en çok ilgi gören ürünler
arasında yerini aldı. 100 gloss ve üzeri
parlaklık seviyesine sahip olan bu ürünler, aynı zamanda performansları yüksek
olduğundan dolayı da üretim esnasında
üreticilere hız ve profesyonellik kazandırmaktadır.
Ahşap mobilya boyası olarak ürün gamımızda yer alan sistemler başlıca; akrilik,
selülozik, polyester, bariyer, konsantre
ahşap renklendiriciler ve incelticiler mevcuttur.
İnşaat grubu olarak iç ve dış cephe plastik, akrilik, silikonlu, grenli duvar boyalarımızın yanı sıra astar, izolen astar, parke
vernik gibi tamamlayıcı malzemelerde
yer almaktadır.

ANKA LINE ÜRÜNLERİ TÜM
KALİTE SERTİFİKALARINA
SAHİP
Karadağ Boya, 1987 yılından bu
yana mobilya boyaları ve vernikleri
144

▲

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:132
Ocak - Şubat 2016

yna Görünümlü,
Pürüzsüz, HIGH GLOSS

HABERLER

INDUSTRIAL NEWS

sektöründe faaliyet göstermekte ve ahşap profesyonellerine yenilikçi çözümler sunmaktadır. 2009 itibari
yeni yatırımlar yaparak İstanbul’da 8000m² üretim
alanı bulunan boya üretim tesisinin devralınması ile
üretime başlayıp, müşteri ve proje odaklı ürün üretimiyle, yenilikçi ürünleri pazara sunmaya ANKA LINE
markası ile devam etmiştir.

BOYA VE VERNİK SEKTÖRÜNDE
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
Özellikle, Türkiye’nin önde gelen ve seri mobilya üretimi yapan üreticilerinin istek ve taleplerini karşılayan
ANKA LINE boya ve vernikleri ISO 9001 (Kalite
Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi)
OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi) sertifikalı tesislerde üretilmektedir. Ürünler TSE ve TSEK
standardizasyonlarına uyumlu olup aynı zamanda
EN 71-3(Avrupa Normu) standardına da uygundur.
EN 71-3, boyanmış yüzeylerin ağızla temasını esas
alan bazı ağır metallere sınırlama getiren bir standarttır. EN 71-3 sertifikasına sahip mobilya boyası ürünlerimiz 3 yaş ve altı çocukların sağlığı ile uyum sağladığından dolayı bilhassa mobilya üreticileri tarafından
tercih edilmektedir.

BİLECİK ve KAYNARCA’da YENİ TESİS
YATIRIMLARI
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce de dağınık
olarak yer alan mobilya üreticilerini ve mobilya yan
sanayisini bir araya getirmeyi amaçlayan Kaynarca
Organize Sanayi Bölgesinde aldığımız yeni ortak yatırım kararları ile beraber su bazlı ürün üretimi ve lojistik destek merkezi olarak KOSGB’de 20,000m² sanayi
arazi yatırımı gerçekleştirildi.

l

2015 yılında da İstanbul’da bulunan boya üretim
tesisine ek olarak Alkid üretimi ve solvent bazlı ürün
grupları için Bilecik’te 53,000m² sanayi arazi üzerine
12,000m² kapalı alanı bulunan fabrika tesisi yatırımı
yaparak grup ortaklarımızla beraber boya üretim tesisimizin faaliyete alınması ile ilgili çalışmalara önümüzdeki seneler içerisinde başlanacaktır.
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KARADAĞ BOYA, Boya ve Yangın Geciktirici
Sistemlerini Sektörle Buluşturdu
1983 yılında İstanbul’da kurulan ve ahşap boyaları alanında uzmanlaşan ve
sektörün intiyaçlarını karşılamak için her çeşit yenilikçi ve son teknoloji
ürünü bünyesinde bulunduran KARADAĞ BOYA, 2015 yılı ortalarında
Sherwin Williams firmasına bağlı olan OECE markası distribütörlüğü ile ürün
gamını genişletmiş olup, tüm Türkiye’ye satışını gerçekleştirmektedir.

M

OBİLYA SEKTÖRÜ İÇİN
YÜKSEK STANDARD
ÇÖZÜMLER

OECE 1962 yılında İtalya’da kurulmuştur. Ahşap, cam ve plastik yüzeyler için
boya üretimi yapan firma, 2010 yılı itibari ile OECE çok uluslu Amerikan
Sherwin-Williams firmasına bağlı bir
marka olmuştur. Sherwin Williams,
Amerika’nın lider ve dünyanın en büyük
3. boya firmasıdır. Mükemmelliği üretim
süreci ile derin sürdürülebilirlik kültürünü birleştirmesiyle, çevreye saygı, sağlık
ve güvenlik ile göstermiştir.

Cam boyaları tasarım ve mobilya sektörü için yüksek standartlarda, şık ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Cam boyaları tasarım ve mobilya sektörü için yüksek
standartlarda, şık ve yenilikçi çözümler
sunmaktadır. Performans anlamında en
gelişmiş ihtiyaçlarda bile mükemmel
yapışma ve fiziksel-kimyasal özelliklerin
değişmezliği
sanat-üretim-teknoloji
kurumu sonucu - bu ürünler orijinal ve
yenilikçi kromatik sonuçları garanti eder.
İNTERMOB fuarı’nda sergilenen su bazlı
cam için özel efektler; Metalik, Yıldız
Tozu Parıltısı, Kumlanmış, Saten, Damla,
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Yanardöner ve Floresan ilgi görürken, bu efektlerin
aynısının birebir ahşap yüzeylere de verilebilmektedir.
Çatlak, Mermer Damarlaştırma, Granit, Metalik ve
Gümüş-Krom efektlerin ise oluşturulması su ve solvent bazlı ürün karışımı ile gerçekleştirilmektedir.

OECE, RPF ve AQUALAM YANGINI
YAVAŞLATIYOR
Yakın yerlerdeki yangınlarda sıcaklık çok yüksek
değerlere ulaşabilmektedir. Ahşap maddelerden
yanma esnasında yükselen gazların ortama yayılması
yangının büyümesine etki eder. OECE, RPF ve
Aquaflam yangın geciktirici sistemler yangının yayılması esnasında içerisindeki bir çok mekanizmayı aynı
anda etkin hale getirerek yayılmayı yavaşlatmaktadır.
Örneğin; 4+ sınıf reaksiyonlu 4 mm standart MDF
kalın panele Fire Stop yangın geciktirici boyama sistemi işleminden sonra İtalyan yönetmeliğine göre 1.
sınıf özellik kazanmaktadır.
OECE yangın geciktirici sistemler kamu binaları, bankalar, ofisler, havaalanları, tren istasyonları, oteller,
kongre merkezleri, okullar, mağazalar, tiyatro ve sinema salonları, gemiler, tekneler ve hastahaneler gibi
toplu yaşam alanlarında yangın esnasında daha
güvenli bir tahliye süreci sağlanmasına yardımcı olur.

l

Yangın geciktirici uygulanmış ahşap bir parçanın yangın esnasında nasıl tepki vereceği, parçanın nasıl imal
edildiğine ve diğer hangi malzemelerle beraber kullanıldığına bağlıdır. Örneğin; REI sınıflandırması yangın
kapısının tek tarafında oluşan yangınla alakalıdır. Bu
durumda tüm kapı ve kasası sertifikalandırılma ve diğer
parametreler de göz önünde bulundurulmalıdır.
MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:132
Ocak - Şubat 2016

150

