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Neden varız ?

Faaliyete başlamış olduğumuz ilk günden beri, yapmış olduğumuz prototip ve maketlerin boya ve
serigrafi aşamalarında hep sorunlar yaşadık. Bu sorunların birincisi, yapılan boya ve serigrafi
işlemlerinin çok uzun zaman alması, ikincisi ise kalitesinin istediğimiz düzeyde olmamasıydı.
Bunun başlıca sebebi de bu hizmetleri dışarıdan alıyor olmamız ve kontrolümüz dışında geçekleşiyor olmasıydı.
Biz de hem zamandan tasarruf etmek hem de kalitemizi daha da üst seviyeye taşımak adına
Boya ve Serigrafi Atölyemizi kendi bünyemizde kurmaya karar verdik. Böylece tüm aşamaları
kontrol etme şansına sahip olduk.
Boya ve Serigrafi Bölümümüzde verdiğimiz hizmetler;
1.Araştırma Geliştirme Faaliyetleri,
2.Plastik ve Metal Seri Parça Boyama,
3.Serigrafi Baskı ve Montaj,
4.Maket / Mock-up ve Prototip Boyama,

1.ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ :

5.Prototip Parça Tesviyesi.

Genç Tasarım olarak Ar-Ge çalışmalarına her zaman
önem verdik. Tasarımcılar için sürekli yeni renkler,
efektler ve farklı uygulamalar üzerinde çalışıyor, teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları belirli periyotlarla müşterilerimizin ve tasarımcıların
beğenisine sunuyoruz.
Krom Efekt Boya:
Bunun en önemli örneklerinde birisi yaş boya ile
krom efekti elde etmek için uygulama modelleri
geliştirme çalışmalarıdır. Farklı krom efekt boyalar
aslında birkaç yıldan beri piyasada olmasına rağmen seri imalatta kullanılamıyordu. Yapılan seri
imalata yönelik çalışmalarda hem maliyet açısından
hem de uygulama açısından ciddi problemler vardı.
Yaptığımız arge çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz uygulama modeli sayesinde hem yansıma oranı daha yüksek bir kaliteye hem de maliyeti daha
uygun bir seviyeye çekmiş bulunmaktayız.
Bu sayede artık krom kaplamadan daha uygun
maliyetlere parçalarınızı boyatabilirsiniz. Üstelik
krom kaplama uygulaması zor olan çok büyük parçalarınızı da bu sayede krom efekt boya ile müşterilerinize sunabilirsiniz.
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Renk Geliştirme ve Uygulama Faaliyetleri:
Kendi boyahaneniz olsa bile yeni renk denemelerini ve uygulamalarını yapmanın ne kadar zor olduğunun
farkındasınızdır. Hiç kimse seri devam eden bir işin arasında bu tarz çalışmaları yapmak istemez. Bu çalış‐
maları seri işlerin arasına almak hem zaman kaybına yol açar hem de maliyeti oldukça yüksek olur.
Bundan kat ve kat daha önemlisi ise bu tarz çalışmaları konusunda uzman olan kişilerin teknik şartlara uy‐
gun olarak yapması gerektiğidir. Sadece seri parça boyaması yapan bir kişi bu konuda yetersiz kalacaktır.
Günümüzde boyama yapan firmaların çoğu sadece seri imalata yönelik olduğu için bu tarz çalışmaları bu
tip firmalarda yaptırmak çok zordur, yapılsa da istenilen sonucu almak pek mümkün değildir.
Genç Tasarım olarak bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunun farkında olarak hareket etmekteyiz.
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Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde Vestel Elektronik AŞ ve PPG firmasının yürütmüş olduğu renk geliştir‐
me işbirliği faaliyetleri çerçevesinde resmi deneme uygulayıcısı sıfatıyla projenin önemli bir ayağını oluş‐
turduk.
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2.PLASTİK ve METAL PARÇA SERİ BOYAMA:
Tesisimizi kurarken hem ar‐ge çalışmalarını yapacağımız hem de seri parça boyayacağımız bir yapı öngör‐
dük. Tesisimizde 2 adet su perdeli pozitif basınçlı boya atım kabinimizle birlikte, boyanmış parçaların kuru‐
tulduğu fırınımız bulunmaktadır. Kabin içerisindeki pozitif basınç sayesinde özellikle parlak boya atımı ko‐
nusunda oldukça iddialıyız.

Bunun yanında boya atımlarımızı HVLP
özellikli SATA marka boya tabancalarıyla
yapmaktayız.
Bu sayede kusursuz sonuçlar elde etmek‐
teyiz. Bu sonuçları elde etmek için tesisi‐
mizi 5 ana bölgeden oluşturduk;
1.Pozitif basınçlı boya atım kabinleri,
2.Tozdan arındırılmış bölge : Bu alan po‐
zitif basınçlı odanın ve fırının kapısını
da kapsayan kapalı bir alandır. Bu sayede iş akışı tamamen tozsuz, temiz, kapalı bir ortamda gerçekleşmek‐
tedir. Boyanacak parçalar bu kapalı alanda boyaya hazırlanmakta ve boyandıktan sonra tekrar bu alanda
paketlenmektedir.
3.Tesviye odası: Arge faaliyetleri çerçevesinde parçaların tesviyesinin yapıldığı bir alandır.
4.Serigrafi ve Montaj alanı.
5.Depolama alanı.
Seri boyama konusunda arttırılabilir olmakla birlikte aylık ortalama 50.000 adet uydu alıcı üst kapağı boya‐
ma kapasitesine sahibiz.Tesisimizin kurulmasında bir çok büyük firmanın boyahanelerini de kuran İLKE
MAKİNA'dan destek aldık.

Endüstriyel Tasarım maketlerini boyamak
için bazı farklı deneyimlere sahip olmak
gerekir.
Endüstriyel Tasarımcının hayallerini işin
en başında doğrulamak amacıyla imal
edilen maketlerin renk ve efektlerinin
doğrulanması aynı zamanda argeci
gibi davranmayı gerektirir.
Bununla beraber tasarımcılarla çalışma
deneyimi ile birlikte onların dilinden an‐
lamayı gerektirir.
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3.SERİGRAFİ BASKI :
Prototip ve maket yapımının en zor kısımlarından biri de yapılan bu prototip ve maketleri görsel olarak da
ürünün gerçeğine olabildiğince benzetmeye çalışmaktır. Yaptığınız maketleri karşınızdaki kişiler eğer ger‐
çeğinden ayıramıyorsa ya da çok zor ayırıyorsa siz de o kadar başarılısınız demektir.
Bunu başarmanın en önemli yollarından biri de detaylara verilen önemde gizlidir. Ürünün üzerindeki de‐
taylar ne kadar hassas çalışılmış ise sonuç da o kadar güzel olur.
Serigrafi baskı da bu anlamda oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.
Biz de bunun bilincinde bir yol izleyerek serigrafi baskı bölümümüzü
kendi bünyemizde faaliyete geçirdik. Bu sayede hem zamandan tasar‐
ruf ediyor ve isteklerinizi hemen yerine getiriyoruz, hem de kalitemizi
her zaman en üst seviyede tutuyoruz.
Bunun yanında eğer ihtiyacınız olursa yüksek adetli baskı işlerinizi de
yapabiliriz.
4.ENDÜSTRİYEL TASARIM MAKET ve PROTOTİP BOYAMA:
Endüstriyel tasarımın olmazsa olmazlarından bir tanesi yapılan tasarımların gerçeğine uygun olarak simü‐
le edilebilmesidir. Eğer tasarladığınız ürünü gerçeğine uygun olarak simüle edebilirseniz başarı oranınız o
denli yüksek olur.
Genç Tasarım olarak Endüstriyel Tasarım maketleri konusunda faaliyet gösteriyor olmamız bu iş için gerekli
hassasiyetleri çok iyi bir şekilde anlamamıza olanak sağlamıştır. Bunun sonucu olarak da Endüstriyel
Tasarımcıların ihtiyaçlarını gayet iyi biliyoruz.
Bir endüstriyel tasarım modeli formlar ve yüzeylerden oluşur. Bunları gösteren en önemli şey ise parçala‐
rın aslına uygun olarak boyanmasıdır.
İster görsel maketler, isterse çalışır prototipler olsun parçalarınızın gerçeğine uygun bir şekilde boyanması
konusunda oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu konuda başta Vestel Elektronik A.Ş olmak üzere
bu konuda çalışan bir çok firmayla çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürmekteyiz.
Gizlilik…
Endüstriyel tasarım maketlerinin boyanması konusunda müşterilerimizin bizi tercih etmesinin en önemli
nedenlerinden biri de gizliliğe verdiğimiz önemdir. Bunu da müşterilerimizle yaptığımız gizlilik anlaşmala‐
rıyla taahhüt ediyoruz. Zira bir endüstriyel tasarım modelinin final halini alana kadar nasıl zorlu bir ar‐ge
sürecinden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Müşterilerimiz aynı grup'a ait firmalar olsa bile asla bilgi paylaşımı
yapmıyoruz.
İşyerimizin güvenliğini bugün önemli bankaların da tercih ettiği Pronet Güvenlik sistemiyle sağlıyoruz.
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5.MAKET VE PROTOTİP PARÇA TESVİYESİ :

İmalatı yapılan maket ve prototip parçaların tesviyesini yapmak ayrı bir uzmanlık gerektirir. Tesviye yapılır
ken önemli detayların, keskin kenarların, yuvarlak köşelerin kısacası tasarıma direkt etkisi olan her detayın
dikkatli bir şekilde ele alınması çok önemlidir. Aksi taktirde müşterilerinize vermek istediğiniz etkiyi tam
olarak yansıtamazsınız.
Bir parçayı ne kadar iyi tesviye ederseniz boyandıktan sonraki gerçekliğini o kadar çok arttırmış olursunuz.
Kaliteli bir tesviye kaliteli bir görsel şölen demektir.
Tesviyesini yaptığımız malzemeler;
1.Farklı yoğunluklardaki blok malzemelerden imal edilmiş parçalar,
2.Abs ve diğer plastik malzemelerden imal edilmiş parçalar,
3.Akrilik malzemeden imal edilmiş şeffaf parçalar,
4.Alüminyum malzemeden imal edilmiş parçalar,
5.Sac malzemelerden imal edilmiş parçalar,
6.Hızlı prototip yöntemleriyle (SLA,SLS,FDM,OBJ) imal edilmiş parçalar,
7.RIM sistemleriyle imal edilmiş parçalar.
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz malzemelerden imal edilmiş tüm parçalarının tesviyelerini yaptığımız gibi
elbette ki bu parçaların boyama işlemlerini de kusursuz bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Cam Saydamlığında Parçalar…
Akrilik malzemeden cnc tezgahında imal edilmiş parçaları tesviye ederek cam şeffaflığına getirebiliyoruz.
Bu sayede şeffaf parçalarınızın prototiplerini de gerçeğine uygun bir şekilde sümile etmiş olursunuz.
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Fırça Desenli Uygulaması…

Genelde dokuları simüle etmek zordur. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı da fırça desen uygulamaları‐
dır. Geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde istediğiniz parçalar üzerine ve istediğiniz renklerde fırça desen uy‐
gulamasını yapabiliyoruz. Böylelikle yaptığınız tasarımları olabildiğince gerçeğine uygun hale getirmiş olu‐
yoruz.

Krom Kaplama Parçalar…
Abs ve Alümiyum malzemeden cnc tezgahında imal edilmiş ve de krom kaplanacak parçaların tesviyesinin
yapılarak yüzeyinin pürüzsüz hale getirilmesi apayrı bir uzmanlık konusudur ve sabır gerektirir. Tesviyenin
çok iyi yapılması yetmez, kusursuz olmalıdır.
Krom kaplama işlemi sırasında sizin parça üzerinde gözle görmekte zorlandığınız çizikler bile apaçık ortaya
çıkmaktadır. Bu yüzden biz parçaların yüzeylerini sabırla ve dikkatle uzun uzun tesviye ediyoruz. Ta ki mü‐
kemmel sonucu elde edene kadar…
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