SALSA

MELANZANE

Renk Eşleştirme
Kartelacım, her türlü uygulamada (Organik ve Organik Olmayan boya
ve malzemelerde) renk eşleştirme ve renk kontrolü uzmanıdır.
Kontrolden yüksek standarda ve parlaklık seviyesi yönetimine kadar,
müşterilerimize piyasadaki en doğru renk uygulamalarına güven
duyması için süreçlerimizde tutarlılığı koruyoruz.
Colour Matching
Kartelacim are experts in colour matching and control of colour,
across all types of application – paint and materials (Organic and
Non-Organic).
From control to a Master Standard to Gloss level management, we
maintain consistency throughout our process to give our customers
the confidence in the most accurate tools in the market.

KARTELACIM.COM
Bir Nefaset Basım Hizmeti
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RENK BİZİM
İŞİMİZ
İzmir ve İstanbul merkezli üretim tesislerimiz ile renk kartelası
üretimlerinizi seri ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.
Direkt boyalarınız veya özel ürettiğimiz boyalar ile Renk
Kartları, POS Ürünleri ve Renk Tanı araçlarını kullanarak
Dekoratif ve Endüstriyel Boya Pazarına, Otomotiv Endüstrisine
ve daha fazlasına renk kartelaları tedarik ediyoruz.
Ürünlerini seçilen renkte sunmak için müşterilerimizin özel
gereksinimlerini, geçmişten gelen deneyimlerimizi kullanarak
oluşturuyor, tasarlıyor ve üretiyoruz.

COLOR OF THE YEAR 2018: ULTRA VIOLET

COLOUR IS OUR
BUSINESS
Sampling business with manufacturing facilities based in İzmir,
İstanbul.
We supply to the Decorative and Industrial Paint market, the
Automotive Industry and beyond, using Customer’s materials,
matched or supplied paints, to create, Colour Cards, POS items
and Colour Sampling tools.
We create, design and manufacture to our Client’s specific
requirements, drawing on our wealth of experience, to deliver.
accurate bespoke sampling products.

Bize ulaşın

Contact us

Renkleriniz ile bize yeni bir heyecan katmak için lütfen bizimle iletişime geçin!
Please contact to add new excitement to us with your colors!
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Çiğli 35620 İzmir, Türkiye
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SCORZE

CREMA DI RICOTTA

Renklerin Dili
Kültürel renkler ile harmanlanan dünyamızın, sunum ve renk
organizasyonunda hayati bir rol oynadığını kabul ediyoruz ve renk
dilinin artık bu sınırları aştığının farkındayız.
İş ortağımız Nefaset Basım ile müşterilerimizin istedikleri veya
dünya’da temsil ettikleri yerlerde tüm kartela ihtiyaçlarını
karşılayacak donanıma sahibiz. Renklere ve yeni pazarlara olan
tutkumuz; renkli insanlar, deneyimler ve fırsatlardan oluşan ağımızı
büyütmek için bizi sürekli seyahat etmeye teşvik ediyor.
Colour Has it’s Own Language
In a colourful world we realise that the language of colour transcends
borders, although acknowledge that culture plays a vital part in the
use, presentation and organisation of colour.
With our partner Nefaset Printing, we have the combined ability to
meet our customers sampling needs wherever they’re required or
represented in the World. In our passion for colour knowledge and
new markets, we travel to grow our network of colourful people,
experiences and opportunities.
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TASARIM VE
PROTOTİP
Kartelacım ilk konsept fikrinden itibaren tasarım ve baskı
öncesi hizmetlerini tam anlamıyla sunmaktadır. Üretim öncesi
tasarımcılarımız ve yeni fikirlere açık uzman ekibimiz ile birlikte
benzersiz çözümler sunma kararlılığındayız.
Basım ve renk kartelası endüstrisinde 1977’den beri gelen
deneyimimiz, çok sayıda pratik fikri ve benzersiz önerileri
kullanmamıza olanak sağlıyor.

COLOR OF THE YEAR 2017: GREENERY

DESIGN &
PROTOTYPE
From an initial Concept idea through to Design and Prototyping
Kartelacim offer a full design and sampling service. Using
our pre-production designers and in-house team to produce
samples, our open approach to new ideas and our determination
to offer unique solutions.
Our experience over many years in the Print and Colour display
industry allows us to resource a multitude of practical ideas and
unique suggestions.
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CALIA

SIMENZA

Gerçek Renkler
Kartelacım, ürün tasarımı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını yorumlayıp
geliştirerek geniş bir renk yelpazesi ve ürün teklifleri sunar. Her bir
müşterimizin ihtiyacını karşılamak için; sektör, materyal, trendler ve
ruh hallerini ürünlerimizde kullanıyoruz.
Müşterilerimiz, çok uluslu kendini kanıtlamış büyük şirketlerden, butik
perakendecilere uzanan geniş bir yelpazeye sahibiz. Hizmet felsefemiz
hiçbir zaman değişmedi...
Premium Colour Presentation
Kartelacım design, develop and interpret our customer’s requirements
into presentations of their colour range and product offering. We use
our knowledge of the market, materials, trends and moods, to realise
the expectation of each client.
Our customers range from Multi-National blue-chip companies to
bespoke boutique retailers. Our Service and philosophy remains the
same...
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RENK
TEKNİĞİ
Renkleri, ışık ve renk değerlerini kullanarak konumunu, parlaklık
seviyelerini ve tonunu belirli toleranslarla karşılaştırıyoruz.

COLOR OF THE YEAR 2016: ROSE QUARTZ & SERENITY

İnsan gözü ile renkler en iyi gün ışığında görülür, ancak
bazı durumlarda sadece gözlerimizle renk toleransını
tespit edemeyiz. Sonuçları doğrulamak için gerekli ölçüm
ekipmanlarını kullanırız. Renk uygulamaları; film kalınlığı,
uygulama ve kurutma süreçlerinden geçer. Gelişmiş teknolojimiz
ve deneyimimiz uzun yıllara dayanmaktadır ve bunun sonucu
olarak eşleştirilmiş boya veya müşterinin kendi boyasını
kullanarak ortaya çıkan ürünler rakipsizdir.

TECHNICAL
COLOUR
We understand colour. The position of colour using light and hue,
we understand gloss levels and we compare colours to specific
tolerances.
Colour is best viewed in daylight conditions with the human
eye, but we also use measuring equipment to verify our findings
and in some cases where we cannot detect the tolerance with
our eyes alone. Coating Colour is controlled by film weight,
application and drying method. Our experience in this area using
matched paint or customer paint is unrivalled and comes from
years of development in the equipment and training.
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