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Doğa Dostu İnovatif Çözümler 

Eco-Friendly Innovative Solutions 

 

Hakkımızda: 

Konvansiyonel yöntemlerle boyama işlemi yapılamayan ya da boyanmasında teknik, yapısal 
zorlukları olan malzemeler veya farklı yüzeyleri boyama kabiliyeti olan Nanorip uygulama 
yöntemimiz ile 2006 yılından itibaren çeşitli hizmetler veren bir kuruluşuz. 

Yüzey temizleme işlemleri kapsamında; tarihi eser temizleme, otomobil boyası temizleme 
ve her türlü hassas yüzey temizleme işlemlerini “organik ürün” kullanarak yapmaktadır. İnsana 
ve çevreye zarar vermeden yapılan uygulamalarda kullanılan ürünlerimiz hiçbir kimyasal 
madde içermemekle birlikte su bazlı ve çevre dostudur. Uygulama yapılan yüzeye herhangi bir 
tahribat vermeden malzemeye göre düşük ve yüksek sıcaklıkta uygulanabilmektedir. Her türden 
kompozit, CRP, DKP, PVC, paslı yüzeyler, paslanmaz çelik, cam, alüminyum, galvaniz saç ürünlerini 
astarsız olarak Nanorip özel sistemlerinin yer aldığı boyahanede veya isteğe bağlı uygulama talep 
edilen lokasyonda yine özel sistemlerle sonuçları fabrika çıkış kalitesinde olacak şekilde boyanıp kalite 
birimimiz tarafından işin teslimi yapılmaktadır. 

 

About Us: 

We are an organization that has been providing various services since 2006 with our Nanorip 

application method, which has the ability to paint materials that cannot be dyed with conventional 

methods, or that have technical and structural difficulties in painting. 

Within the scope of surface cleaning processes; It performs 

historical artifact cleaning, automobile paint cleaning and all 

kinds of sensitive surface cleaning processes by using "Organic 

Products". Our products, which are used in applications that do 

not harm people and the environment, do not contain any 

chemicals, but are water-based and environmentally friendly. 

They can be applied at low and high temperatures according to 

the material without causing any damage to the applied surface. 

All kinds of composite, CRP, DKP, PVC, rusty surfaces, stainless 

steel, glass, aluminum, galvanized sheet products are painted 

without primer, in the paint shop where Nanorip special systems 

are located, or at the location where application is requested, with 

special systems, with the results in factory quality 
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EVSEL ÜRÜNLER

HOUSEHOLD PRODUCTS
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 NANORİP WABAC 

 
 Endüstriyel Organik Su Bazlı Yağ Kir Çözucu Genel Temizleyici. 

 

Industrial Organic Water Based Oil Dirt Remover General Cleaner. 

 

              

 

  

 NANORİP SOFT CLEAN 

 Bakır, Pirinç, Kurşun vb. Hassas Metaller için Yağ ve Kir Çözücü 

 Grease and Dirt Remover for Copper, Brass, Lead and Sensitive 

Metals 

 

  

 

 NANORİP FEN 404 

 Sticker, Reçine, Yapıştırıcı, Vernik Sökücü 

Kullanıma hazır Glue Remover tüm sert yüzeylerin (metal, mermer, granit, halı) 

reaksiyona girmiş reçine, cila, boya, vernik, polimer, yapışkan sticker ve kalıntılardan 

temizlenmesini sağlayan solvent esaslı temizleyicidir. Asidik değildir. 

 Sticker, Resin, Adhesive, Varnish Remover 

Ready-to-use Glue Remover is a solvent-based cleaner that cleans all hard surfaces 

(metal, marble, granite, carpet) from reacted resins, lacquers, paints, varnishes, 

polymers, adhesive stickers and residues. It is not acidic. 

  

 NANORİP OIL REMOVER FIRE 

  Mutfaklarda yağ ve isin karışmasıyla tencere, tavaların vb. ekipmanların dış yüzeyinde 

birikmiş ve normal deterjanlarla ovalanarak fırçalansa bile temizlenemeyen yoğun kirler için 

geliştirilmiştir. * Yüksek alkali formülü sayesinde mutfak ekipmanları olan ocak, fırın, fritöz ve 

davlumbazlardaki ağır kir ve yanmış yağların içine işleyerek kolayca çözülüp temizlenmesini sağlar. 

*İçerdiği inhibitörler paslanmaz ekipmanların kararmasını önler. 

With the mixing of oil and soot in the kitchens, pots, pans, etc. It has been developed for heavy 

dirt that accumulates on the outer surface of the equipment and cannot be cleaned by rubbing 

with normal detergents and brushing. * Thanks to its high alkaline formula, it penetrates into the 

heavy dirt and burnt oil in kitchen equipment such as cookers, ovens, fryers and hoods, allowing 

them to be easily dissolved and cleaned. *Contained inhibitors prevent blackening of stainless 

equipment. 
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 NANORİP AURA FLEX- RELAX 

 Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, cafe restoran, sağlık merkezleri, vb. gibi kokunun 

önem kazandığı mekânlarda kullanılan oda ve salon parfümüdür. Odalarda istenmeyen kokuları 

ortamdan uzaklaştırarak kalıcı hoş bir koku bırakır. Genel temizlik ürünlerine de ilave edilerek 

yüzeylerde daha kalıcı parfüm etkisi yaratır. 

It is a room and living room perfume used in places where the smell is important, such as hotels, 

accommodation facilities, shopping malls, cafe restaurants, health centers, etc. It removes 

unwanted odors from the room and leaves a lasting pleasant smell. It is added to general cleaning 

products and creates a more permanent perfume effect on the surfaces. 

 

NANORİP AURA FLEX- RELAX  

 Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, cafe restoran, sağlık merkezleri, vb. gibi kokunun 

önem kazandığı mekânlarda kullanılan oda ve salon parfümüdür. Odalarda istenmeyen kokuları 

ortamdan uzaklaştırarak kalıcı hoş bir koku bırakır. Genel temizlik ürünlerine de ilave edilerek 

yüzeylerde daha kalıcı parfüm etkisi yaratır. 

It is a room and living room perfume used in places where the smell is important, such as hotels, 

accommodation facilities, shopping malls, cafe restaurants, health centers, etc. It removes 

unwanted odors from the room and leaves a lasting pleasant smell. It is added to general cleaning 

products and creates a more permanent perfume effect on the surfaces. 

 

 NANORİP PURE CLEAN (JEL) 

 Tüm saniter alanlarda (WC, banyo ve duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, 

yağlı kir ve sabun izleri gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi 

korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuvar çevresi, 

aside dayanıklı olan seramik zeminlerin yüzeyleri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılabilir. 

İçerdiği yüksek aktif maddeler sayesinde tekrar kirlenmeyi geciktirir. Yüksek viskozitesi sayesinde 

ürün yüzeye daha uzun süre temas ettiğinden etkili temizlik performansı gösterir. 

It quickly cleans stubborn dirt such as lime residues, rust, urine residues, greasy dirt and soap 

marks accumulated in all sanitary areas (WC, bathroom and shower areas) and provides hygiene. 

It protects the material during cleaning and prevents corrosion damage. It can be used especially 

for cleaning fountains, washbasins, shower cabins, bathtubs, around urinals, surfaces of acid-

resistant ceramic floors and between joints. Thanks to the high active substances it contains, it 

delays re-contamination. Thanks to its high viscosity, it shows effective cleaning performance as 

the product stays in contact with the surface for a longer time. 

 

 NANORİP ODOUR CONTROL 

Ev, iş yeri, hastane, otel, restoran, fabrikalar, tuvaletler, atık havuzları, çöp kamyonları, çöp 

konteynerleri vb. gibi kokunun önem kazandığı yerlerde kullanılır. Kokunun önem kazandığı 

alanlardaki havanın kalitesi korumak için etkili bir üründür. Özel formülü sayesinde istenmeyen 

kokuları ortamdan uzaklaştırarak hoş bir koku bırakır. Üstün performans ve kalıcı etki sağlayarak 

kanalizasyon- giderlerin koku ve temizliği içinde kullanılır. 

It is used in places where odor is important, such as home, workplace, hospital, hotel, restaurant, 

factories, toilets, waste pools, garbage trucks, garbage containers, etc. It is an effective product 

to maintain the quality of the air in areas where odor is important. Thanks to its special formula, it 

removes unwanted odors from the environment and leaves a pleasant smell. It is used for odor 

and cleaning of sewer-drains by providing superior performance and lasting effect. 
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 NANORİP GYT-100 (Çiçek Bahçesi) 

Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, hastane, klinik, iş merkezleri vb. insan trafiğinin yoğun 

olduğu ıslak sert zeminlerin günlük temizliğinde kullanılan yoğun parfümlü, durulamaya 

gerektirmeyen pratik temizlik sağlayan nötral sıvı temizleyici. Sudan etkilenmeyen her türlü yüzey 

ve sert ıslak zeminlerin temizliğinde kullanılır. Günlük kullanımda yüzeylere yerleşmiş kirleri kolayca 

temizler, leke bırakmaz. Temizlik sırasında ve sonrasında kalıcı hoş bir parfüm kokusu bırakır. 

Neutral liquid cleaner with intense perfume, which does not require rinsing, used in the daily 

cleaning of wet hard floors with heavy human traffic, such as hotels, accommodation facilities, 

shopping centers, hospitals, clinics, business centers, etc. It is used for cleaning all kinds of surfaces 

and hard wet floors that are not affected by water. In daily use, it easily cleans the dirt settled on 

the surfaces and does not leave any stains. It leaves a lasting pleasant perfume smell during and 

after cleaning. 

 

 NANORİP GYT-100 (Beyaz Sabun) 

Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, hastane, klinik, iş merkezleri vb. insan trafiğinin yoğun 

olduğu ıslak sert zeminlerin günlük temizliğinde kullanılan yoğun parfümlü, durulamaya 

gerektirmeyen pratik temizlik sağlayan nötral sıvı temizleyici. Sudan etkilenmeyen her türlü yüzey 

ve sert ıslak zeminlerin temizliğinde kullanılır. Günlük kullanımda yüzeylere yerleşmiş kirleri kolayca 

temizler, leke bırakmaz. Temizlik sırasında ve sonrasında kalıcı hoş bir parfüm kokusu bırakır. 

Neutral liquid cleaner with intense perfume, which does not require rinsing, used in the daily 

cleaning of wet hard floors with heavy human traffic, such as hotels, accommodation facilities, 

shopping centers, hospitals, clinics, business centers, etc. It is used for cleaning all kinds of surfaces 

and hard wet floors that are not affected by water. In daily use, it easily cleans the dirt settled on 

the surfaces and does not leave any stains. It leaves a lasting pleasant perfume smell during and 

after cleaning. 

 

 NANORİP WC & BATH CLEAN 

Tüm saniter alanlarda (WC, banyo ve duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı 

kir ve sabun izleri gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, 

korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuvar çevresi, aside 

dayanıklı olan seramik zeminlerin yüzeyleri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılabilir. İçerdiği 

yüksek aktif maddeler sayesinde tekrar kirlenmeyi geciktirir. Yüksek viskozitesi sayesinde ürün 

yüzeye daha uzun süre temas ettiğinden etkili temizlik performansı gösterir. 

It quickly cleans stubborn dirt such as lime residues, rust, urine residues, greasy dirt and soap 

marks accumulated in all sanitary areas (WC, bathroom and shower areas) and provides hygiene. 

It protects the material during cleaning and prevents corrosion damage. It can be used especially 

for cleaning fountains, washbasins, shower cabins, bathtubs, around urinals, surfaces of acid-

resistant ceramic floors and between joints. Thanks to the high active substances it contains, it 

delays re-contamination. Thanks to its high viscosity, it shows effective cleaning performance as 

the product stays in contact with the surface for a longer time. 

 

  

 NANORİP BFC/BIO 

Köpük sistemli sprey başlığı ile uygulanan, banyo, lavabo, fayans, duşa kabin, armatür 

ve diğer tüm sert yüzeylerde kullanıma hazır hijyen sağlayan temizleyici. 

A ready-to-use hygiene cleaner applied with a foam system spray head on 

bathrooms, washbasins, tiles, shower cabins, faucets and all other hard surfaces. 
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SANAYİ ÜRÜNLER

INDUSTRIAL PRODUCTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WWW.NANORİP.COM 

 

 

NANORİP ORGANİK YAĞ ÇÖZÜCÜ/ NANORİP ORGANIC DEGREASER 

Nanorip Yağ Çözücü, askeri araç yüzey ve aksamları, uçak gövde ve aksamları, silah vb. her türlü 

yüzey ve alüminyum, demir, çelik, bakır, PVC, GRP gibi malzemelerin temizlenmesi ve her türlü 

kirlerin temizlenmesi için formüle edilmiştir. AST d boyalar/kaplamalar uygulanmadan önce 

yüzeydeki yağ ve karbon. Nanorip Yağ Çözücü çevre dostu bir malzemedir ve doğada biyolojik 

olarak parçalanabilir. Ürün su ile her oranda karıştırılabilen hem soğuk hem de sıcak su ile 

uygulanabilen güçlü bir temizleyici ve yağ çözücüdür. Yüzeydeki kir derecesine göre 1/5 – 1/30 

oranında sulandırılır. 

Nanorip Degreaser is formulated for cleaning all kinds of surfaces and materials such as 

aluminum, iron, steel, copper, PVC, GRP, and all kinds of dirt, such as military vehicle surfaces and 

parts, aircraft body and parts, weapons, etc. Oil and carbon on the surface before applying AST 

d paints/coatings. Nanorip Degreaser is an environmentally friendly material and is biodegradable 

in nature. The product is a powerful cleaner and degreaser that can be mixed with water at any 

rate and applied with both cold and hot water. It is diluted 1/5 – 1/30 according to the degree of 

dirt on the surface. 

 

 NANORİP TUTKAL TEMİZLEYİCİ/ NANORIP ADHESIVE CLEANER 

 Yapıştırıcıyı çıkarmak ve temizlemek için tamamen organik ürün. 

Completely organic product for removing and cleaning adhesive. 

 

 

NANORİP ISI TRANSFER SIVISI/ NANORIP HEAT TRANSFER LIQUID 

NANORİP Isı Transfer Sıvısı özellikle kapalı devre ısıtma sistemlerinde ısı transfer verimini artırmak ve 

sistemi korumak için geliştirilmiş Avrupa Birliği'nin kimyasallar tüzüğü olan REACH'e uygun 

kimyasallardan üretilmektedir. Bu ürün sayesinde %30'a kadar yakıt tasarrufu elde edilir. Tüm 

girdilerin REACH/ECHApre registration numaraları vardır. Nanorip Isı Transfer Sıvısı yüksek 

performans ısı transfer sıvısındaki hiçbir kimyasal zehirli veya korozif veya zararlı sınıfta değildir. Bu 

nedenle ürünün kullanıldığı cihazların Avrupa Birliği'ne ve İsviçre, Norveç'e ihracatında da hiçbir 

engel bulunmamaktadır. Ayrıca çok soğuk havalarda sistemin herhangi bir nedenle çalışmaması 

durumunda %50 seyreltildiğinde -35 C'ye kadar da donmadan korur. 

NANORIP Heat Transfer Fluid is produced from chemicals in accordance with REACH, the 

chemicals regulation of the European Union, developed to increase heat transfer efficiency and 

protect the system, especially in closed-circuit heating systems. Thanks to this product, up to 30% 

fuel savings are achieved. All entries have REACH/ECHApre registration numbers. No chemicals in 

Nanorip Heat Transfer Fluid high performance heat transfer fluid are toxic or corrosive or harmful. 

For this reason, there is no obstacle in the export of the devices in which the product is used, to the 

European Union, Switzerland and Norway. In addition, in very cold weather, in case the system 

does not work for any reason, it protects from freezing down to -35°C when diluted by 50%. 

  

 NANORİP GRANÜLLÜ EL SABUNU / NANORIP GRANULES HAND SOAP 

İnatçı, boyalı ve yapışkan kirler için yüksek etkili el temizleme jelidir. İnatçı kirler, ağır yapışkanlar, 

kauçuk, is, kurum, mürekkep, yağ, gres, bitüm, poliüretan köpük, boya, mastık, tutkal, izolasyon 

maddeleri vb. kirlilikleri ciltten derinlemesine temizlerken uzun süreli bir koruma sağlar. Doğal yağlar 

ve lanolin bakım yağı içerir. 

It is a highly effective hand cleaning gel for stubborn, painted and sticky dirt. It provides long-

term protection while deeply cleaning stubborn dirt, heavy adhesives, rubber, soot, soot, ink, oil, 

grease, bitumen, polyurethane foam, paint, mastic, glue, isolation materials, etc. from the skin. 

Contains natural oils and lanolin care oil. 
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 NANORİP SOOT CLEAN 

Nanorip Organik Baca İs Kurum Temizleyici. Çevreye ve İnsana Zarar Vermez. 

Nanorip Organic Chimney Soot Cleaner. It does not harm the environment and people. 

 

 

 

 

 

NANORİP UNİTEDCHEM AQUA CLEAN 

Nanorip Baca İs Kurum Temizleyici. Çevreye ve İnsana Zarar Vermez. 

Nanorip Chimney Soot Cleaner. It does not harm the environment and people. 

 

 

  

 

 

NANORİP SOFT CLEAN 

Bakır, Pirinç, Kurşun vb. Hassas Metaller için Yağ ve Kir Çözücü 

Oil and Dirt Remover for Copper, Brass, Lead etc. Sensitive Metals 

 

 

 

  

 NANORİP ANTİALGAE 

 

Organik sıvı yosun önleyici, QAC bazlı Dezenfektan. Kullanım Yerleri: Havuz, 

Deniz, Liman, Tekne... 

Organic liquid algae inhibitor, QAC based Disinfectant. Uses: Pool, Sea, Port, 

Boat... 
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  NANORİP GİZLİ ELDİVEN/ NANORİP INVİSİBLE GLOVES 

Yağ bazlı çalışma maddelerine karşı el ve cilt koruma ürün, suda çözünmeyen maddelerin el ve 

cilt üzerinde yapışkan etkisini azaltan özel emülsifiyer içerir. Ürün, suda çözünmeyen yağlar, yağlı 

boyalar, grafit, metal tozu, reçineler, gres yağı, yapıştırıcılar, tolüen, zift, asfalt, yapıştırıcılar, cam, 

elyaf tozları, laklar, akrilatlar, hidrokarbonlar, tanin, sinter gibi maddelerle çalışmadan önce ellere 

sürülür; bu maddelerin ve ağır kirliliklerin zararlarından elleri ve cildi korur. Bu tip ağır kirliliklerin ellerden 

ve ciltten çok kolay temizlenmesini sağlar. Yüksek oranda aktif madde içerir; böylece cilt üzerinde 

fiziksel koruyucu bir tabaka oluşturur. Suda çözünmeyen zararlı maddelerin cilde zarar vermesini 

engeller. İçeriğinde ki nemlendiriciler sayesinde ellere zarar vermez. 

Hand and skin protection product against oil-based working agents, contains a special emulsifier 

that reduces the sticky effect of water-insoluble substances on hands and skin. The product is 

applied to hands before working with substances such as water-insoluble oils, oil paints, graphite, 

metal powder, resins, grease, adhesives, toluene, pitch, asphalt, adhesives, glass, fiber powders, 

lacquers, acrylates, hydrocarbons, tannin, sinter; It protects hands and skin from the damages of 

these substances and heavy pollution. It provides easy cleaning of this type of heavy dirt from hands 

and skin. It contains a high percentage of active substances; thus forming a physical protective 

layer on the skin. It prevents harmful substances insoluble in water from damaging the skin. Thanks 

to the moisturizers in its content, it does not harm the hands. 

 

 

 

NANORİP CİTY MAX 

Çöp konteynerleri ve çöp arabalarındaki yağı, kiri vb. lekeleri hijyenik olarak temizler, pis 

kokulardan arınmasını sağlar. Çöp konteyner temizleme sisteminde ve zemine yerleşmiş inatçı kir ve 

yağların temizlenmesini sağlayan özel bir üründür. Çöp arabalarında kirliliği arındırır ve kokuları yok 

eder. Metal aksamlara ve boya vb. zarar vermeyen kompleks bir üründür. 

It hygienically cleans oil, dirt, etc. stains in garbage containers and garbage trucks, and ensures 

that they are purified from bad odors. It is a special product that provides cleaning of stubborn dirt 

and oil in the garbage container cleaning system and on the floor. It purifies pollution and eliminates 

odors in garbage trucks. Metal parts and paint etc. It is a complex product that does not harm. 

 

 

 

NANORİP FABOİL CLEAN 

Makine ve metal yüzeylerden, motor parça, ekipmanlardan yağ ve kir birikintilerinin temizlenmesinde 

kullanılan konsantre solvent bazlı üründür. Hızlı uçucu ve yağlayıcı özelliktedir. Metal parçaların 

üzerindeki yağ kalıntılarının temizlenmesi amacıyla özel olarak formüle edilmiştir. Hızlı penetre ve 

emülsiye edici özellikte olup pek çok metal parçada ve yüzeyde rahatlıkla kullanılabilen güvenli bir 

solventtir. Makinelerin metal kısımlarında istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Çok etkili bir 

solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı ve parlayıcı değildir. Hızlı uçucudur. Temizlik işleminden sonra 

metal aksam üzerinde kalıntı ve tortu bırakmaz. 

It is a concentrated solvent-based product used for cleaning oil and dirt deposits from machinery 

and metal surfaces, engine parts and equipment. It is fast volatile and lubricating. It is specially 

formulated to clean oil residues on metal parts. It has fast penetrating and emulsifying properties 

and is a safe solvent that can be easily used on many metal parts and surfaces. It is used for cleaning 

the unwanted oils in the metal parts of the machines. Although it is a very effective solvent, it is 

definitely not flammable or combustible. It flies fast. It does not leave any residue or residue on the 

metal parts after cleaning. 
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 NANORİP PASI ASTARA DÖNÜŞTÜRÜCÜ/ NANORIP RUST TO LINING 

CONVERTER 

Endüstriyel boyama alanları, gemi inşa alanları, rafineriler, garajlar, atölyeler vb., Makine teçhizatı, 

yedek parçalar, otomotiv çerçeveleri, borular, su tankları, köprüler, vanalar, tren yayları vb. 

ekipmanlarda kullanıma uygundur. Pas tabakalar halinde oluşur ve birçok işlem öncesinde bertaraf 

edilmesi gerekir. Zımparalama, telle ovma, kazıma pası tamamıyla uzaklaştırmayabilir ve yeni boya 

tabakası altında korozyona sebep olabilir. Hızlı bir şekilde kontrol altına alır ve nötralize eder. Yeni 

oluşacak pasa koruyucu bir zırhtır. Değerli akşamı koruyarak ömürlerini uzatır. Asitleme, kazıma, 

taşlama, kumlama gibi işlemlere gerek yoktur. İleri formülü, koruyucu bir tabaka oluşturmak ve 

korozyonu durdurmak için pası nötralize eder. 

It is suitable for use in industrial painting areas, shipbuilding areas, refineries, garages, workshops, 

etc., machinery equipment, spare parts, automotive frames, pipes, water tanks, bridges, valves, train 

springs, etc. Rust forms in layers and must be removed before many operations. Sanding, scouring, 

scraping may not completely remove the rust and may cause corrosion under the new paint layer. 

It quickly controls and neutralizes. The newly formed rust is a protective armor. It prolongs their life by 

protecting the precious evening. There is no need for processes such as pickling, scraping, grinding, 

sandblasting. Its advanced formula neutralizes rust to form a protective layer and stop corrosion. 
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BOYALAR

PAINTS
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NANORİP İZOLASYON BOYALARI: 

- NANORİP İZOLASYON BOYASI 

- NANORİP ISI YALITIM BOYASI 

- NANORİP SES İZOLASYON BOYASI 

 

 

Nanoteknolojik ve mikro teknolojik akrilik modifıye poliüretan ısı, ses ve su geçirmeyen yalıtım yapabilen bir 

boyadır.  

• Zehirsiz, su bazlı ve çevre  

• Yaz aylarında soğutma, kış aylarında ısıtma izolasyonlarında -80°C +200°C aralığında kullanılır. 

• Her yüzeye uygulanabilir (galvaniz, alüminyum, kompozit, PVC, beton, mermer, tuğla, ahşap, cam). 

• Yekpare bir sistem olması sebebiyle ısı köprüsü oluşturmaz. 

• Fırça, rulo veya tabancayla 

• VOC / Uçucu Organik Madde miktarı 20 g/lt ‘den azdır. 

• HAPs (Hazardous Air PollutantsfTehlikeli Hava Kirleticileri) ve POPs (Persistant Organik Pollutants/Kalıcı 

Organik Kirleticiler) içermez. 

• Yangına dayanıklıdır (British Fire Research lnstitute/İngiliz Yangın Araştırma Enstitüsü Onaylıdır). 

• NATO Askeri Stok Numarasına 

• Her yüzeye astarsız 

• Uygulamada yüzey tahribatına gerek yoktur. 

• Genleşme, büzülme, esneme, termal şok toleransları çok 

 

NANORİP SU BAZLI NANO İZOLASYON BOYASININ AVANTAJLARI VE UYGULAMA ALANLARI: 

• ısı yalıtımı sağlar, ısıtma ve soğutma giderlerini düşürür. 

• Gaz sızdırmazlık özelliğine 

• Nem oluşumunu azaltır. Küf gelişimini önler. 

• Korozyon engelleme özelliğine 

• IRR Solar Reflective (Güneş Işınların, Yansıtan) NANORİP AMS-IRR Boyalarıyla mükemmel uyum sağlar 

• %20- %40 enerji tasarrufu sağlar. NANORİP AMS-IRR boyalarla birlikte uygulandığında bu oran %70'1ere 

kadar çıkabilir. 

• lsı izolasyon katsayısı 0,017 W/MK ile bilinen en düşük katsayılı, uygulanabilir. 

• İdeal boru ve kazan izolasyon 

• Hem endüstride hem de konutlarda ideal bir yalıtım sağlar. 

• Uygulanan bölgelerde ses yalıtımı da sağlar. 

• Soğuk ve sıcak enerji kayıplarının olduğu her bölgede kullanılır. 

• İçeriden ve dışarıdan uygulandığı için gerçek anlamda izolasyon malzemesidir. 
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NANORIP ISOLATION PAINTS: 

- NANORIP ISOLATION PAINT 

- NANORIP THERMAL INSULATION PAINT 

- NANORIP SOUND INSULATION PAINT 

Nanotechnological and micro-technological acrylic modified polyurethane is a heat, sound and 

waterproof paint that can insulate. 

• Non-toxic, water-based and environmental 

• It is used between -80°C +200°C for cooling in summer and heating insulation in winter. 

• It can be applied to any surface (galvanized, aluminum, composite, PVC, concrete, marble, brick, 

wood, glass). 

• Since it is a monolithic system, it does not create a thermal bridge. 

• By brush, roller or gun 

• The amount of VOC / Volatile Organic Matter is less than 20 g/lt. 

• Does not contain HAPs (Hazardous Air PollutantsfHazardous Air Pollutants) and POPs (Persistent 

Organic Pollutants). 

• Fire resistant (British Fire Research Institute Approved). 

• To NATO Military Stock Number 

• Any surface without primer 

• There is no need for surface destruction in the application. 

• Expansion, contraction, stretching, thermal shock tolerances are very high. 

 

ADVANTAGES AND APPLICATIONS OF NANORIP WATER-BASED NANO ISOLATION PAINT: 

• Provides thermal insulation, reduces heating and cooling costs. 

• Gas tightness feature 

• It reduces moisture formation. Prevents mold growth. 

• Corrosion prevention feature 

• IRR Solar Reflective (Reflecting the Sun's Rays) is perfectly compatible with NANORIP AMS-IRR Paints. 

• Provides 20%-40% energy saving. When NANORIP is applied together with AMS-IRR dyes, this rate can 

go up to 70%. 

• The lowest coefficient known with a thermal insulation coefficient of 0.017 W/MK, applicable. 

• Ideal pipe and boiler insulation 

• It provides an ideal insulation in both industry and residences. 

• It also provides sound insulation in the applied areas. 

• It is used in every region where there are cold and hot energy losses. 

• It is a real insulation material as it is applied from inside and outside. 
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 NANORİP ISIYA DAYANIKLI BOYA/ NANORIP HEAT RESISTANT PAINT 

Yüksek Performanslı, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışını soğurganlık sağlar. Kir tutmaz, 

tebeşirlenme, kabarma ve dökülme yapmaz. Kolayca silinebilir. Yüksek ısıya maruz kalan 

(buhar kazanları, şömine bacaları, termik santral bacası, egzoz borusu) tüm iç ve dış 

yüzeylerde güvenle kullanılabilir. 

Provides High Performance, low thermal conductivity, high solar absorption. It does not 

hold dirt, does not chalk, swell and spill. It can be easily cleaned. It can be used safely 

on all interior and exterior surfaces exposed to high heat (steam boilers, fireplace 

chimneys, thermal power plant chimney, exhaust pipe). 

 

NANORİP ALEVE DAYANIKLI BOYALAR/ NANORIP FLAME RESISTANT 

PAINTS 

Hem iç hem de dış mekandaki çeliklerin yangından korunması için kullanılır. Son kat 

Boyası ile çok geniş renk seçeneği sunmaktadır. İç cephelerde, çelik konstrüksiyon 

yapılarda (Havaalanı terminali, konser salonu, AVM'ler, okullar, eğlence mekanları, 

fabrikalar, üretim tesisleri) rahatlıkla kullanılabilir. Düşük VOC değerine sahiptir. Rulo, fırça 

ve boya tabancası ile kolaylıkla uygulanabilir. İki tür direnç vardır,1200°c'ye kadar 2-3 

saniye için veya 600°C’ye kadar 5-15 saniye için dayanıklıdır. 

It is used for fire protection of steel both indoors and outdoors. It offers a wide range of 

color options with its topcoat paint. It can be easily used in interiors, steel construction 

structures (Airport terminal, concert hall, shopping malls, schools, entertainment venues, 

factories, production facilities). It has low VOC value. It can be easily applied with a roller, 

brush and spray gun. There are two types of resistance, up to 1200°C for 2-3 seconds, or 

up to 600°C for 5-15 seconds. 

 

NANORİP TERMODİNAMİK BOYALAR/ NANORIP THERMODYNAMIC 

PAINTS 

Çift komponentli bir kaplama olup çizilme direnci çok yüksektir. Boya altındaki boya 

kaplamasını çeşitli sıcaklıklar altındaki rengini göstererek tamamlar. 30-50°C, 50-80°C, 80-

100°C, 100-120°C'de renk değiştirir. Tabanca ile istenilen yüzeye kolayca uygulanabilir. 

Metal, alüminyum, ahşap, deri, cam gibi materyale rahatça uygulanır. Dış mekân 

uygulamalarında dış mekân koşullarına göre ortalama 2-5 sene, iç mekân 

uygulamalarında ise 5-7 sene arasında dayanıklılık sağlar. 

It is a two-component coating and has a very high scratch resistance. It completes the 

paint coating under the paint by showing its color under various temperatures. It changes 

color at 30-50°C, 50-80°C, 80-100°C, 100-120°C. It can be easily applied to the desired 

surface with a spray gun. It is easily applied to materials such as metal, aluminum, wood, 

leather, glass. It provides durability between 2-5 years in outdoor applications and 5-7 

years in indoor applications according to outdoor conditions. 

 

NANORİP PASLANMAZ ÇELİK BOYASI/ NANORIP STAINLESS STEEL PAINT 

Boyanın paslanmaz çelik bir yüzeye yapışmasını sağlamak zor bir iştir, ancak Nanorip 

organik paslanmaz çelik boya bunu kolayca yapabilir. 

Getting paint to adhere to a stainless steel surface is a challenge, but Nanorip organic 

stainless steel paint can do it easily. 
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NANORİP D50 KAYMAZ BOYA/ NANORIP D50 NON-SLIP PAINT 

Kendinden kumlu su bazlı nano teknoloji kaymaz yüzey kaplamasıdır. Seramik, doğal 

taş, beton, fiberglas yüzeylerin üzerine mekanik veya asidik ön hazırlık yapılarak 

uygulanan son derece yüksek yapışma kapasitesine sahip tek komponentli bir üründür. 

Nanorip ıslanarak kayganlaşan havuz çevresi, mutfak, duş alanları, bina girişleri, yürüme 

yolları, engelli rampaları, deniz vasıtaları vb. iç veya dış mekân projelerinde kullanılabilir. 

Ürün çevre dostu olup gıda tesislerinde rahatlıkla kullanılabilir. Su bazlı olmasının verdiği 

avantajla yangın tehlikesinin tolore edilmeyeceği projeler içinde uygundur. 

It is a self-sand water-based nano-technology non-slip surface coating. It is a one-

component product with an extremely high adhesion capacity, applied on ceramic, 

natural stone, concrete, fiberglass surfaces by making mechanical or acidic preliminary 

preparation. This product is suitable for pool surroundings, kitchen, shower areas, building 

entrances, walking paths, ramps for the disabled, sea vehicles, etc. It can be used in 

indoor or outdoor projects. The product is environmentally friendly and can be used easily 

in food facilities. With the advantage of being water-based, it is suitable for projects 

where fire hazards will not be tolerated. 

 

 

NANORİP D50 FOTOLÜMİNESANS BOYA/ NANORIP D50 

PHOTOLUMINANCES PAINT 

Nano reçine esaslı fosforesans pigmentli boya, enerji kesilmesinde 8 saate varan lümine 

olabilme özelliğine sahiptir. 3 saat boyunca 100%, 4. saat 60%, diğer saatlerde ise 30% 

performans gösterir. Acil çıkış yolları ve işaretlemeleri, sığınaklar, tüneller, depolar, 

apartman girişleri, merdiven holleri ve askeri koğuşlar gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. 

Herhangi bir radyoaktif, toksik bir madde içermez. Yanıcı değildir, çevre dostudur. Her 

türlü hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve istikrarlıdır. Uyarma ve emisyon süreci yüksektir. 

Nano-resin-based phosphorescent pigment paint has the feature of being luminous for 

up to 8 hours at power cut. It performs 100% for 3 hours, 60% for 4 hours and 30% for other 

hours. It can be easily used in places such as emergency exit routes and markings, 

shelters, tunnels, warehouses, apartment entrances, stair halls and military wards. It does 

not contain any radioactive, toxic substance. It is non-flammable and environmentally 

friendly. It is resistant to all weather conditions and is stable. The excitation and emission 

process is high. 

 

NANORİP D50 GALVANİZ BOYASI/ NANORIP D50 GALVANIZED PAINT 

Galvaniz yüzeylerin boyanması için tamamen organik bir üründür. 

Özellikler: Güneş ışığına ve hava koşullarına karşı dayanım, Renk ve parlaklığını koruma 

gücü, Çizilmelere karşı dayanım, Uzun süre dayanıklılık, Tüm renklerinde yüksek kapatıcılık 

gücü   

It is a completely organic product for painting galvanized surfaces. 

Features: Resistance to sunlight and weather conditions, Color and brightness 

preservation power, Resistance to scratches, Long-lasting durability, High hiding power in 

all colors 
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 NANORİP ALÜMİNYUM BOYASI 

Alüminyum yüzeylerin boyanması için tamamen organik bir üründür. Özellikler: Güneş 

ışığına ve hava koşullarına karşı dayanım, Renk ve parlaklığını koruma gücü, Çizilmelere 

karşı dayanım, Uzun süre dayanıklılık, Tüm renklerinde yüksek kapatıcılık gücü   

It is a completely organic product for painting aluminum surfaces. Features: Resistance 

to sunlight and weather conditions, Color and brightness preservation power, Resistance 

to scratches, Long-lasting durability, High hiding power in all colors 

 

NANORİP D50 PVC BOYASI/ NANORIP D50 PVC PAINT 

PVC boyamak için tamamen organik bir üründür. Özellikler: Güneş ışığına ve hava 

koşullarına karşı dayanım, Renk ve parlaklığını koruma gücü, Çizilmelere karşı dayanım, 

Uzun süre dayanıklılık, Tüm renklerinde yüksek kapatıcılık gücü   

It is a completely organic product for painting PVC. Features: Resistance to sunlight and 

weather conditions, Color and brightness preservation power, Resistance to scratches, 

Long-lasting durability, High hiding power in all colors 

 

 

NANORİP D50 KOMPOZİT BOYASI/ NANORIP D50 COMPOSITE PAINT 

Kompozit yüzeylerin boyanması için tamamen organik bir üründür. Özellikler: Güneş 

ışığına ve hava koşullarına karşı dayanım, Renk ve parlaklığını koruma gücü, Çizilmelere 

karşı dayanım, Uzun süre dayanıklılık, Tüm renklerinde yüksek kapatıcılık gücü   

It is a completely organic product for painting composite surfaces. Features: Resistance 

to sunlight and weather conditions, Color and brightness preservation power, Resistance 

to scratches, Long-lasting durability, High hiding power in all colors 

 

 

 NANORİP D50 METAL BOYASI/ NANORIP D50 METAL PAINT 

Metal yüzeylerin boyanması için tamamen organik bir üründür. Özellikler: Güneş ışığına 

ve hava koşullarına karşı dayanım, Renk ve parlaklığını koruma gücü, Çizilmelere karşı 

dayanım, Uzun süre dayanıklılık, Tüm renklerinde yüksek kapatıcılık gücü   

It is a completely organic product for painting metal surfaces. Features: Resistance to 

sunlight and weather conditions, Color and brightness preservation power, Resistance to 

scratches, Long-lasting durability, High hiding power in all colors 

 

 

NANORİP YER KAPLAMA BOYASI/ NANORIP FLOOR COATING PAINT 

Zemine uygulanabilen, tutuculuğu yüksek boyalar. 

Paints with high adhesion that can be applied to the floor. 
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NANORİP KAUÇUK BOYASI/ NANORIP RUBBER PAINT 

Kauçuk üzerine atılabilen yüksek yapışkanlıklı organik bir üründür. 

It is an organic product with high stickiness that can be applied on rubber. 

 

NANORİP TEXTÜRE BOYALAR/ NANORIP TEXTURED PAINTS 

Duvarın üzerinde desenlere denir. Dekoratif boya olarak da Tekstürlü boya, yeşil dış 

cephe kaplaması ürünleri ile uygulanmaktadır. Tekstürlü boya dış cephe boya 

işlemlerinde, ofislerde, okul tarzı yapılarda ettik dekoratif durmasından Dolayi evlerin 

tavan kısımlarında da kullanılmaktadır. 

The patterns on the wall are called. As a decorative paint, it is applied with Textured 

paint, green exterior cladding products. Textured paint is used in exterior paint processes, 

offices, school-style buildings and also on the ceilings of houses due to its decorative 

appearance. 

 

NANORİP BETON VE ZEMİN BOYALARI/ NANORIP CONCRETE AND FLOOR 

PAINTS 

Beton ve zemine uygulanabilen, tutuculuğu yüksek boyalar. 

Paints with high adhesion that can be applied to concrete and floors. 

 

 

 

NANORİP ULTRA ESNEK BOYALAR/ NANORIP ULTRA FLEXIBLE PAINTS 

Her türlü zemine atılabilen (Taş, demir, çelik, plastik, ...) Kapma derecesi yüksek olan 

organik bir boyadır. 

It is an organic paint with a high degree of coverage that can be thrown on any floor 

(Stone, iron, steel, plastic, ...). 

 

 

 

NANORİP METALİK METAL BOYALARI/ NANORIP METALLIC METAL PAINTS 

Hertürlü metalın üzerine yapışabilen, direnci yüksek metalik boyalar. 

Metallic paints with high resistance that can adhere to any metal. 
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NANORİP D101 DERİ SÜET BOYASI/ NANORIP D101 LEATHER SUEDE PAINT 

Deri süet yüzeylerin zarar vermeden boyanması için uzun ömürlü koruma sağlayan 

organik bir üründür. 

It is an organic product that provides long-lasting protection for dyeing leather suede 

surfaces without damaging them. 

 

 

NANORİP D101 ULTRA SERT BOYALAR/ NANORIP D101 ULTRA HARD 

PAINTS 

Dış yüzeylerde kullanılan çarpalara, yüksek yoğunluklu rüzgarlara, çizgilere ve ... 

dayanıklı organik bir üründür. 

It is an organic product that is resistant to bumps, high-intensity winds, lines and ... used 

on exterior surfaces. 

 

 

 

NANORİP D50 CAM BOYASI/ NANORIP D50 GLASS PAINT 

Cam yüzeylerin boyanması için tamamen organik bir üründür.  

It is a completely organic product for painting glass surfaces. 

 

 

NANORİP SEDEFLİ BOYALAR/ NANORIP PEARL DYES 

Her yüzeye uygulanabilen bu su bazlı boya, çevre dostu, dekoratif bir üründür. 

Görünüm: İnci efektli, parlak, kolay desen verilebilir. 

This water-based paint, which can be applied to any surface, is an environmentally 

friendly, decorative product. Appearance: Pearl effect, shiny, can be easily patterned. 

 

NANORİP D50 AHŞAP MOBİLYA VE PARKE BOYASI/ NANORIP D50 

WOOD FURNITURE AND FLOOR PAINT 

Ahşap mobilya ve parkelerin üzerine yeni bir görünüm kazandırmak ve uzun süreli 

koruma sağlamak için kullanılan organik bir üründür. Kapsama oranı yüksektir ve çevre 

dostu kalitesi nedeniyle mobilyalara zarar vermez. 

It is an organic product used to give a new look to wooden furniture and parquets 

and to provide long-term protection. It has a high coverage rate and does not damage 

furniture due to its environmentally friendly quality. 
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NANORİP D50 ELEKTRİK İLETKEN BOYA/ NANORIP D50 ELECTRIC 

CONDUCTIVE PAINT 

Elektrik akımının bir yerden diğer bir yere aktarımını sağlar. Ahşap, Kâğıt, kumaş, cam gibi her tür 

materyalin üzerine boyanabilir. Boyanın kuruması 10-15 dakika arasında olup aynı zamanda küçük 

elektrik parçalarını lehimlemek için de kullanılabilir. Suda çözünür olup zehirli kimyasal ve solvent 

içermez. Çevre dostudur. Boyanın üzeri başka materyallerle kaplansa dahi işlevini yerine getirir. Bu 

yüzden projelerinize renk kısıtlaması getirmez. Yüzey montaj, bilgisayar onarım, flex panoları, 

bağlayıcı onarım gibi alanlarda kolaylıkla kullanılabilir. 

It provides the transfer of electric current from one place to another. It can be painted on any 

material such as wood, paper, fabric, glass. It takes 10-15 minutes for the paint to dry and can also 

be used to solder small electrical parts. It is water soluble and does not contain toxic chemicals and 

solvents. It is environmentally friendly. Even if the paint is covered with other materials, it performs its 

function. Therefore, it does not impose color restrictions on your projects. It can be easily used in 

areas such as surface mounting, computer repair, flex boards, connector repair. 

 

NANORİP D50 ELEKTRİK YALITKAN BOYA/ NANORIP D50 ELECTRIC 

INSULATION PAINT 

Mükemmel yapışma dayanımı özelliğine sahiptir ve her tip metale karşı yüksek uyum sağlar. 200° 

C'ye kadar yüksek ısı dayanımı ile birlikte kaynak yanıklarına karşı mükemmel dayanım sağlar. Alev 

iletmeyen yapısı ve dış ortam koşullarına dayanıklılığı ile uzun ömürlüdür. Dokunma kuruması 30 dk. 

olup tam kuruma 12 saatte tamamlanır. Rulo, fırça ve boya tabancası ile kolayca uygulanabilir. 

Yüzeyi elektriksel olan her tür malzeme yalıtılarak can güvenliği sağlanır. 

It has excellent adhesion strength and is highly adaptable to all types of metals. It provides 

excellent resistance to welding burns along with high heat resistance up to 200°C. It is long-lasting 

with its flame-retardant structure and resistance to outdoor conditions. Touch dry 30 min. and full 

drying is completed in 12 hours. It can be easily applied with a roller, brush and spray gun. All kinds 

of materials with an electrical surface are insulated and life safety is ensured. 

 

NANORİP BAKIR BOYASI/ NANORIP COPPER PAINT 

Organik Bakır Rengli Boya 

Organic Copper Color Paint 

 

 

 

NANORİP AYNA BOYASI/ NANORIP MIRROR PAINT 

Bu organik ürün, herhangi bir cam yüzeyi tehlikeli kimyasallar kullanmadan 

aynaya çevirebilir. 

This organic product can turn any glass surface into a mirror without the use 

of hazardous chemicals. 
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NANORİP D50 GÜMÜŞ İYONLU ANTİMİKROBİYEL BOYA VE 

KORUYUCULARI (Mat, Parlak) 

NANORIP D50 SILVER ION ANTIMICROBIAL PAINT AND PROTECTIVES 

(Matt, Glossy) 

 

 

- Hastane, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Laboratuvar, Askeri Koğuşlar, Alışveriş Merkezleri gibi insanların yoğun 

olarak bulundukları ortamlarda kullanılır. 

- boyanan yüzeyler gerçek anlamda anti bakteriyel, anti algae, antimaya, anti viral ve anti fungal özelliktedir. 

- İhtiva ettiği antimikrobiyel, antimold, antiviral katon, Pentonium ve Nano Silverion ile çok geniş antimikrobiyel 

spektrum sayesinde halen dünyada bilinen en etkin yapıya sahiptir.  

- Boyanan yüzey her türlü antimikrobiyel malzemeyle (Klorhexidin Glukonat, Setrimit, Hidrojen Peroksit, 

Kuvarterner Amonyum Bileşikleri, Organik ve inorganik Klor Deriveleri, Potasyum İyodür, Amino Benzoik Asit 

Esterleri, Sodyum Bikarbonat, Aldehitler, Alkoller, Antibiyotikler) yüzey silinebilir ve işlemle kaplamaya zarar 

gelmez. 

- Her türlü antimikrobiyel malzemeyle silinebildiği için mikropların direnç kazanmasına imkân verilmeyerek 

odaların yüzeylerinde her türlü mikrobiyel gelişim engellenmiş olur. 

- Yüzey Antigraffiti ve anti statik özelliklere sahiptir. 

- Yüzey Asit, Bazdan etkilenmez ve su bazlıdır. 

- Çevre dostudur, koku yapmaz. İnceltici olarak sadece su kullanılır ve tüm VOC kurallarına uygundur. 

 

- It is used in environments where people are concentrated, such as Hospitals, Operating Rooms, Intensive 

Care, Laboratories, Military Wards, Shopping Centers. 

- The painted surfaces are truly antibacterial, anti-algae, anti-yeast, anti-viral and anti-fungal. 

- Thanks to the antimicrobial, antimold, antiviral caton, Pentonium and Nano Silverion it contains, and a wide 

antimicrobial spectrum, it still has the most effective structure known in the world. 

- The painted surface can be cleaned with all kinds of antimicrobial materials (Chlorhexidine Gluconate, 

Cetrimite, Hydrogen Peroxide, Quaternary Ammonium Compounds, Organic and inorganic Chlorine 

Derivatives, Potassium Iodide, Amino Benzoic Acid Esters, Sodium Bicarbonate, Aldehydes, Alcohols, 

Antibiotics). 

- Since it can be wiped with all kinds of antimicrobial materials, all kinds of microbial growth on the surfaces 

of the rooms are prevented by not allowing the microbes to gain resistance. 

- It has surface antigraffiti and anti static properties. 

- Surface is not affected by Acid, Base and it is water based. 

- It is environmentally friendly, does not smell. Only water is used as a thinner and complies with all VOC rules. 

 

  



WWW.NANORİP.COM 

 

NANORİP ASKERİ BOYALARI 

NANORİP ASKERİ KAMUFLAJ IRR BOYALARI 

Nanorip IRR Su Bazlı Güneş Işınlarını Yansıtan / Güneş Altında Daha Az Isınan Boyalar / Kaplamalar (Nanorip Solar Cool 

Boyalar/Kaplamalar): IRR (Infra Red Reflective) Boyalar, her yüzeye kullanılabilen ve güneş ışınlarındaki IR (Infra Red) ışınlarını 

yansıtan gerçek anlamda su bazlı bir boya/ kaplamadır. Bu hususlar özellikle depolar, tank çiftlikleri, askeri mühimmat depoları, 

gemiler, üretim tesisleri, fabrika çatıları, çok sıcak bölgelerdeki binaların aşırı ısınmasının önlenmesi, askeri-sivil araçlar, açık 

sahalarda kullanılan ekipmanlar, petrol / solvent / kimyasal madde depoları gibi uygulanan yüzeylerin yüzey sıcaklıklarını%20 ile 

%70 arasında daha az ısınmasını sağlayarak daha konforlu çalışma ortamı, daha güvenli depolama olanakları ve ısınmanın 

daha az olacağından dolayı da soğutmada/iklimleme de çok fazla enerji tasarrufu sağlar. Nanorip'ın su bazlı boya ve 

kaplamalardaki üretim tecrübesi ve yeteneğinin getirdiği avantajlarla alüminyum, galvaniz, PVC, kompozit gibi boyanması zor 

malzemeler dahil astarsız uygulanabilme özelliği ile birleşen uygulama ile birçok kolaylığı bir araya getirmektedir. Bu boyalar 

mevcut olan sağlam her türlü boyanın / kaplamanın üzerine de uygulanabilir. Her yüzeye fırça, rulo veya tabancayla astarsız 

uygulanabilme özelliğiyle 40-80 mikron kuru film kaplamayla 5-10 yıl gibi solmazlık ve atmosferik etkilere dayanım özellikleriyle de 

işçiliği son derece kolay ekonomik çözümler sunmaktadır. Üstelik çok geniş bir renk seçeneğiyle. Nanorip nanotek 

boyaları/kaplamaları halen dünyanın en büyük petrol şirketlerinden muhtemel en kötü koşullara haiz Ekvator bölgesindeki petrol 

ve su tankları üzerinde 5 yıllık saha uygunluk belgesini almıştır. Bu husus Nanorip su bazlı nanotek koruyucularının saha 

performanslarını gösteren çok önemli referanstır.  

Su Bazlı NANORİP IRR Boyaları Kullanım 

Alanları; 

• Uçak (özellikle sivil uçaklar) 

• Gemi (askeri/sivil) 

• Güneş altında durması gerekli her türlü 

askeri-sivil ekipmanlar 

• Depolar, Binalar, Tesisler 

• Tanklar, Zırhlı araçlar 

• Askeri mühimmat depoları 

• Fabrika çatıları 

• Konteynerler, Acil iskân Konteynerleri, 

Prefabrik binalar 

• Okul, Hastane, Fabrika vs. Binaları 

• İskân da kullanılan Binalar 

• Askeri-Polis ve Sivil araçlar 

• Açık sahalarda kullanılan ekipmanlar 

• Petrol / solvent / kimyasal madde 

depoları 

• Üretim tesisleri 

• Ve bunun gibi yüzlerce uygulama alanı

  

  Nanorip IRR Water-Based Paints / Coatings Reflecting Sun Rays / Less Heating Under the Sun (Nanorip Solar Cool Paints / 

Coatings): IRR (Infra Red Reflective) Paints are truly water-based, which can be used on any surface and reflect IR (Infra Red) 

rays in the sun's rays. It is a paint/coating. These issues especially affect the surface temperatures of applied surfaces such as 

warehouses, tank farms, military ammunition depots, ships, production facilities, factory roofs, prevention of overheating of 

buildings in very hot regions, military-civil vehicles, equipment used in open fields, oil / solvent / chemical warehouses. By 

providing 20% to 70% less heating, a more comfortable working environment, safer storage possibilities, and cooling/air 

conditioning also saves a lot of energy because the heating will be less. With the advantages of Nanorip's production 

experience and talent in water-based paints and coatings, it combines many conveniences with its application, which 

combines with its ability to be applied without a primer, including materials that are difficult to paint, such as aluminum, 

galvanized, PVC, composite. These paints can also be applied on any existing solid paint / coating. With its ability to be 

applied to any surface with a brush, roller or gun without a primer, with a dry film coating of 40-80 microns, it offers easy-to-

work and economical solutions with 5-10 years of colorfastness and resistance to atmospheric effects. Moreover, with a wide 

choice of colors. Nanorip nanotek paints/coatings have still received a 5-year field suitability certificate from the world's 

largest oil companies on oil and water tanks in the Equatorial region with the worst possible conditions. This is a very important 

reference showing the field performances of Nanorip water-based nanotech protectors. 

Usage Areas of Water Based NANORIP IRR Paints; 

• Aircraft (especially civil aircraft) 

• Ship (military/civilian) 

• All kinds of military-civilian equipment that needs to 

be under the sun 

• Warehouses, Buildings, Facilities 

• Tanks, Armored vehicles 

• Military ammunition depots 

• Factory roofs 

• Containers, Emergency Housing Containers, 

Prefabricated buildings 

• School, Hospital, Factory etc. buildings 

• Buildings Used in Settlement 

• Military-Police and Civilian vehicles 

• Equipment used in open fields 

• Petrol / solvent / chemical warehouses 

• Production facilities 

• And hundreds of other application areas 
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NANORİP ASKERİ MÜHİMMAT VE TEÇHİZAT BOYALARI/ NANORIP 

MILITARY AMMUNITION AND EQUIPMENT PAINTS 

Nanorip Akseri Mühimmat ve Teçhizat Boyaları ultra mat veya ultra parlak 

versiyonlarıyla her türlü kamuflaj boyaları yapılabilir. Askeri ve sivil uçaklar, askeri 

teçhizatlar, mühimmat, roket, silah, jet ve nakliye uçakları, askeri depolar, 

binalar, radomlar boyanabilir. 

All kinds of camouflage paints can be made with Nanorip Military 

Ammunition and Equipment Paints in ultra matte or ultra glossy versions. Military 

and civil aircraft, military equipment, ammunition, rockets, weapons, jet and 

transport aircraft, military warehouses, buildings, radomes can be painted. 

 

 

NANORİP GEMİ VE UÇAK RADOM BOYALARI/ NANORIP SHIP AND 

AIRCRAFT RADOM PAINTS 

Nanorip Gemi ve Uçak Radom Boyaları, ultra mat veya ultra parlak versiyonlarıyla her 

türlü kamuflaj boyaları yapılabilir. Askeri ve sivil uçaklar, askeri teçhizatlar, mühimmat, roket, 

silah, jet ve nakliye uçakları, askeri depolar, binalar, radomlar boyanabilir. Dünyada onay 

almış ilk ve tek uçak radomu ve roket boyalarıdır. Türk Hava Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, 

Türk Kara Kuvvetleri, NASA-Kennedy Space Genler, Roketsan, MKE, Barış Elektronik, TUBITAK 

SAGE, Aselsan, Aqua Surface lntemational lngiltere, Aquasurtech ABD, Aquasurtech 

Kanada, Aquasurtech G.Afrika,  Aquasurtech Y. Zelanda, kullanıcılardan bazılarıdır. 

All kinds of camouflage paints can be made with Nanorip Ship and Aircraft Radom 

Paints, ultra matte or ultra glossy versions. Military and civil aircraft, military equipment, 

ammunition, rockets, weapons, jet and transport aircraft, military warehouses, buildings, 

radomes can be painted. It is the first and only aircraft radome and rocket paints approved 

in the world. Turkish Air Force, Turkish Navy, Turkish Land Forces, NASA-Kennedy Space 

Genler, Roketsan, MKE, Barış Elektronik, TUBITAK SAGE, Aselsan, Aqua Surface Intemational 

UK, Aquasurtech USA, Aquasurtech Canada, Aquasurtech G.Afrika, Aquasurtech Y. 

Zealand are some of the users. 

 

 

NANORİP UÇAK HELİKOPTER BOYALARI/ NANORIP AIRCRAFT 

HELICOPTER PAINTS 

 

Askeri Boyalar 

Military Paints 

 

 

 

NANORİP BOYA SERTLEŞTİRİCİ/ NANORİP PAINT HARDENER 

Nanorip Organic boyaları için özel olarak üretilmiş ikinci bir organik bileşen. Bu sertleştirici 

boyanın normal boyaya göre çok daha çabuk kurumasına ve sertleşmesine neden olur. 

A second organic component specially produced for Nanorip Organic paints. This 

hardener causes the paint to dry and harden much faster than normal paint. 
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YÜZEY İSLEM VE KORUYUCULARI

SURFACE TREATMENT AND PROTECTIVES
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NANORİP TEAK KORUYUCU SONKAT/ NANORIP TEAK PROTECTIVE TOPCOAT 

Tik ahşap yüzeyler için uzun ömürlü organik koruyucu. 

Long-lasting organic preservative for teak wood surfaces. 

 

 

 

NANORİP BETON SU İTİCİ VE KORUYUCU/ NANORIP CONCRETE WATER 

REPELLENT AND PROTECTIVE 

Beton yüzeylerde uzun süreli koruma sağlayan, suyun süzülerek 

betonu tahrip etmesini önleyen organik bir üründür. 

It is an organic product that provides long-term protection on 

concrete surfaces and prevents water from draining and destroying the 

concrete. 

 

 

NANORİP AHŞAP SU İTİCİ VE KORUYUCUSU/ NANORIP WOOD WATER 

REPELLENT AND PROTECTOR 

Ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma sağlayan, suyun 

süzülerek ahşabın çürümesine neden olan organik bir üründür. 

It is an organic product that provides long-term protection 

on wooden surfaces and causes the wood to rot by filtering 

water. 

 

NANORİP METAL SU İTİCİ VE KORUYUCU/ NANORIP METAL WATER REPELLENT 

AND PROTECTIVE 

Metalik yüzeylerde uzun süreli koruma sağlayan, suyun 

süzülmesini ve metalin korozyona uğramasını önleyen organik 

bir üründür. 

It is an organic product that provides long-term protection 

on metallic surfaces, prevents water from draining and 

corrosion of the metal. 

 

 



WWW.NANORİP.COM 

 

 

NANORİP CAM KORUYUCU/ NANORIP GLASS PROTECTOR 

Nanorip Cam Koruyucu Organik bir üründür. Bu ürün ile cam yüzeylerde yağmurun bıraktığı 

leke hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak. Cam Nanometrik 

ölçekte yüzeyine nüfuz ederek camı sudan ve lekelerden korur. Ev camları, 

araba camları, plazalar ve ayna gibi camlarda kullanılabilir. Cam olan her 

yerde kullanılabilir.  

Nanorip Glass Protector is an organic product. With this product, you 

will not have to worry about the stain left by the rain on glass surfaces. 

Glass protects glass from water and stains by penetrating its surface on a 

nanometric scale. It can be used in glass such as home windows, car 

windows, plazas and mirrors. It can be used anywhere with glass.  

 

 

NANORİP ŞEFFAF KORUYUCULAR/ NANORIP TRANSPARENT PROTECTORS 

Uzun süreli yüzey koruma sağlayan anti kanserojen bir 

organik üründür. 

It is an anti-carcinogenic organic product that provides 

long-term surface protection. 

 

 

 

NANORİP ÜNİVERSAL ELASTİK MACUN/ NANORIP UNIVERSAL ELASTIC PASTE 

Yıpranmış yüzeylerin (Deri, ahşap, taş, ...) 

boyanmadan önce tamirinde kullanılan elastik 

malzeme. 

Elastic material used in the repair of worn surfaces 

(leather, wood, stone, ...) before they are painted. 
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NANORİP BUĞU ÖNLEYİCİ/ NANORIP ANTI-FOG 

Nanorip Buğu Önleyici, araba, gözlük, pencere camlar için 

hazırlamış yüksek performanslı anti-fogging sıvısıdır. İçerisinde 

bulunan maddeler AB gıda katkı maddeleri listesinde yer 

almaktadır, bu sebepten dolayı bu ürün gıda kalitesindedir. 

Nanorip Anti-Fog is a high performance anti-fogging liquid 

prepared for car, glasses, window glass. Its ingredients are on 

the EU list of food additives, so this product is of food quality. 

 

NANORİP BUZ ÖNLEYİCİ VE ÇÖZÜCÜLER/ NANORIP ANTI-ICE AND DEFROSTERS 

Nanorip Buz Önleyici ve çözücü, asfalt yollar, yaya üst ve 

alt geçitleri, uçak pisti ve beton kaldırımlar için hazırlamış 

yüksek performanslı anti-icing ve deicing (buzlanmayı önleyici 

ve buz çözücü) sıvısıdır. İçerisinde bulunan maddeler AB gıda 

katkı maddeleri listesinde yer almaktadır, bu sebepten dolayı 

bu ürün gıda kalitesindedir. 

Nanorip Anti-Icing and Deicing is a high performance anti-icing and deicing (anti-icing and 

deicing) liquid prepared for asphalt roads, pedestrian over and underpasses, airfields and 

concrete pavements. Its ingredients are on the EU list of food additives, so this product is of food 

quality. 

 

NANORİP KM BUZ ÖNLEYİCİ KAPLAMA/ NANORIP KM ANTI-ICE COATING 

Nanorip KM Buz Önleyici, asfalt yollar, yaya üst ve alt 

geçitleri, uçak pisti ve beton kaldırımlar için hazırlamış yüksek 

performanslı anti-icing ve deicing (buzlanmayı önleyici ve buz 

çözücü) sıvısıdır. İçerisinde bulunan maddeler AB gıda katkı 

maddeleri listesinde yer almaktadır, bu sebepten dolayı bu 

ürün gıda kalitesindedir. 

Nanorip KM Anti-Ice is a high performance anti-icing and deicing (anti-icing and deicing) 

liquid prepared for asphalt roads, pedestrian over and underpasses, airfields and concrete 

pavements. Its ingredients are on the EU list of food additives, so this product is of food quality. 
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NANORİP V8 BUZ ÖNLEYİCİ KAPLAMA/ NANORIP V8 ANTI-ICE COATING 

Nanorip V8 Buz Önleyici, asfalt yollar, yaya üst ve alt 

geçitleri, uçak pisti ve beton kaldırımlar için hazırlamış yüksek 

performanslı anti-icing ve deicing (buzlanmayı önleyici ve buz 

çözücü) sıvısıdır. İçerisinde bulunan maddeler AB gıda katkı 

maddeleri listesinde yer almaktadır, bu sebepten dolayı bu 

ürün gıda kalitesindedir. 

Nanorip V8 Anti-Ice is a high performance anti-icing and deicing (anti-icing and deicing) 

fluid prepared for asphalt roads, pedestrian over and underpasses, airstrips and concrete 

pavements. Its ingredients are on the EU list of food additives, so this product is of food quality. 

NANORİP DOLGU VERNİĞİ/ NANORIP FILLER VARNISH 

Nanorip Organik Dolgu Verniği Yüksek doldurma özelliğine 

sahip, kolay zımparalanabilen ve iyi yapışma özelliğine sahip 

bir üründür. KULLANILDIĞI YERLER: İç mekanlarda kullanılan 

MDF, sunta ve ahşap yüzeyleri, son kat verniklere yüzey 

hazırlamak amacıyla uygulanır. 

Nanorip Organic Filler Varnish is a product with high filling feature, easy sanding and good 

adhesion. AREAS OF APPLICATION: It is applied to MDF, chipboard and wood surfaces used 

indoors, to prepare the surface for top coat varnishes. 

 

NANORİP DERİ VE KAUÇUK YAĞ ALICI/ NANORIP LEATHER AND RUBBER OIL 

REMOVER 

Deri ve kauçuk yüzeylerdeki kir ve yağın zarar vermeden 

temizlenmesi ve çözülmesi için organik bir üründür. 

It is an organic product for cleaning and dissolving dirt and 

oil on leather and rubber surfaces without damaging them. 
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NANORİP BOYA SÖKÜCÜ (Jel ve Daldırma tipi) / NANORIP PAINT REMOVER 

(Gel and Dipping type) 

Organik su bazlı boya sökücüler, tek veya çift komponentli her tip 

solvent (Akrilik, poliüretan, polyester veya epoksi vb.) veya su bazlı boya 

kaplamalarının/ katmanlarının sökülmesi için gelişmiş.  

Nanorip Organik Boya Sökücüler herhangi bir zararlı veya tehlikeli veya 

yasaklı kimyasallar içermez. 

Daldırma tipi boya sökücü küçük parçalar için idealdir. 

Özellikleri: 

- Kısıtlanmış, yasaklanmış veya toksik olan hiçbir kimyasal içermez. 

- 5-50 ° C yüzey sıcaklığında uygulanabilir. Yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda yüzeydeki 

buharlaşmasını telafi etmek için su eklenmelidir. 

- PH 7, 0-7, 8 civarındadır. 

- Activatörlü veya aktivatörsüz kullanılabilir. 

- Raf ömrü minimum 12 aydır. (Açılmamış ambalajlar için raf ömrü 2 yıldır.) 

- Boya sökme sırasında gaz çıkışı yoktur. 

 

 

Organic water-based paint removers are developed for removing single or two-component 

solvents (acrylic, polyurethane, polyester or epoxy, etc.) or water-based paint coatings/layers. 

Nanorip Organic Paint Removers do not contain any harmful or dangerous or prohibited 

chemicals. 

Immersion paint remover is ideal for small parts. 

Properties: 

- Contains no chemicals that are restricted, prohibited or toxic. 

- It can be applied at a surface temperature of 5-50 ° C. In high temperature applications, 

water must be added to compensate for surface evaporation. 

- PH is around 7.0-7.8. 

- Can be used with or without activator. 

- Shelf life is minimum 12 months. (Shelf life is 2 years for unopened packages.) 

- There is no gas escape during paint removal. 

 

 

 

 

 



OTEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

HOTEL CLEANING PRODUCTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NANORİP OXY/LSD 

Oksijen Bazlı Leke Çözücü Sıvı Dozajlama  

Oxygen Based Stain Remover Liquid Dosing 

 

NANORİP ENZ/LSD 

Enzim Katkılı Ağır Kir ve Kan Sökücü Sıvı Dozajlama 

Enzyme Added Heavy Dirt and Blood Remover Liquid Dosing 

 

NANORİP ARON/LSD 

Enzim Katkılı Ağır, Pişmiş leke, sos, Yağ Sökücü Sıvı Dozajlama 

Enzyme Added Heavy, Cooked Stain, Sauce, Oil Remover Liquid Dosing 

 

NANORİP ALK/LSD 

Ana Yıkama Maddesi Sıvı Dozajlama 

Main Washing Agent Liquid Dosing 

 

NANORİP SOFT/LSD 

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Sıvı Dozajlama 

Concentrated Laundry Softener Liquid Dosing 

 

NANORİP CLX/LSD 

Klor bazlı ağartıcı sıvı dozajlama 

Dosing of chlorine-based bleach liquid 



NANORİP BMD 70 

Endüstriyel Bulaşık makine deterjanı 

Industrial dishwasher detergent 

 

NANORİP BMP 90 

Endüstriyel bulaşık makinalar için parlatıcı 

Industrial rinse aid for dishwashers 

 

NANORİP BMK 120 

Endüstriyel Bulaşık makineleri için kireç çözücü 

Industrial Descaler for dishwashers 

 



BANYO VE MUTFAK

BATHROOM AND KITCHEN

  



EVİYELER/ SINKS 

Görsel/ Image 
Kod/ 

Code 
Ürün Adı/ Product 

Name 
Renk/ Color 

 

1001 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(38x38) 
 

Siyah/ Black 

 

1002 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(38x38) 
 

Beyaz/ White 

 

1003 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(38x38) 
 

Granit/ Granite 

 

1004 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(38x38) 
 

Kırmızı/ Red 

 

1005 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(40x45) 
 

Granit/ Granite 

 

1006 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(38x38) 
 

Altın/ Gold 



 

1007 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(40x45) 
 

Beyaz/ White 

 

 
 

1008 
 
 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(40x45) 
 

Kırmızı/ Red 

 

1009 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(40x45) 
 

Altın/ Gold 

 

1010 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(40x45) 
 

Siyah/ Black 

 
 
 
 
 
 
  
 

1011 

Mutfak Evyesi Oval  
Sağ damlalık/ 

Kitchen Sink Oval 
Right drainboard 

(48 x 78) 

Siyah/ Black 

 

1012 

Mutfak Evyesi  
Sağ Damlalık/ 
Kitchen Sink  

Right drainboard 
(43,5x86) 

 

Kırmızı/ Red 

 

1013 

Mutfak Evyesi  
Sağ Damlalık/ 
Kitchen Sink  

Right drainboard 
(43,5x86) 

Siyah/ Black 



 

1014 

Mutfak Evyesi  
Sol Damlalık/ 
Kitchen Sink  

Left drainboard 
 (50x1000) 

 

Ahşap/ Wood 

 

1015 

Mutfak Evyesi  
Sağ Damlalık/ 
Kitchen Sink  

Right drainboard 
(50x1000) 

 

Ahşap/ Wood 

 

1016 

Mutfak Evyesi Oval 
Sol Damlalık/ 

Kitchen Sink Oval 
Left drainboard 

(48x78) 
 

Siyah/ Black 

 

1017 

Mutfak Evyesi  
Sol Damlalık/ 
Kitchen Sink  

Left drainboard 
(50x100) 

 

Siyah/ Black 

 

1018 

Mutfak Evyesi  
Sağ Damlalık/ 
Kitchen Sink  

Right drainboard 
(50x100) 

 

Siyah/ Black 

 

1019 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(38x38)  
 

Siyah Mermer 
Desen/ Black 

Marble Pattern 

 

1020 
Mutfak Evyesi / 

Kitchen Sink (Q38)  
 

Siyah Altın 
Mermer Desen/ 

Black & Gold 
Marble Pattern 



 

1021 

Mutfak Evyesi/ 
Kitchen Sink 

(38x38)  
 

Beyaz Mermer 
Desen/ White 

Marble Pattern 
 

MUSLUKLAR 
 

1022 

BIEN EVYE 
BATARYA 

(musluk)/ BIEN 
SINK FAUCET (tap) 

 

Siyah/ Black 

 

1023 

PARFE EVYE 
BATARYA/ PARFE 

SINK FAUCET 
 

Siyah/ Black 

 

1024 

PARFE EVYE 
MUSLUK/ PARFE 

SINK FAUCET 
 

Siyah/ Black 

 

1025 
PARFE BATARYA/ 

PARFE FAUCET 
 

Siyah/ Black 



 

1026 

PARFE EVYE 
BATARYA 

(musluk)/ BIEN 
SINK FAUCET (tap) 

 

Siyah/ Black 

 

1027 

BIEN EVYE 
BATARYA/ BIEN 

SINK FAUCET 
 

Siyah/ Black 

 

1029 

DOVE EVYE 
BATARYASI 

(musluk)/ DOVE 
SINK FAUCET (tap) 

 

Siyah/ Black 

 

1030 

ELEGANCE 
MERMER EVYE 

BATARYA 
(musluk)/ 

ELEGANCE MARBLE 
SINK FAUCET (tap) 

 

Siyah/ Black 

 

1031 

DOVE EVYE 
BATARYA 

(musluk)/ DOVE 
FAUCET (tap) 

Beyaz/ White 



 

1032 

ELEGANCE 
MERMER EVYE 

BATARYA 
(musluk)/ 

ELEGANCE MARBLE 
SINK FAUCET (tap) 

 

Beyaz/ White 

 

1033 

NANORİP PARFE 
EVYE BATARYA 

(musluk)/ 
NANORIP PARFE 

SINK FAUCET (tap) 
 

Beyaz/ White 

 

1034 

BİEN BEYAZ EVYE 
BATARYA/ BIEN 

WHITE SINK 
FAUCET  

 

Beyaz/ White 

 

1036 

MAX LAVABO 
BATARYA 

(musluk)/ MAX 
BATHROOM 
FAUCET (tap) 

 

Siyah Altın/ 
Black & Gold 

 

1037 

YENİ SOLİT 
LAVABO BATARYA/ 
NEW SOLITE SINK 

FAUCET 
 

Granit/ Granite 

 

1038 

KLASİK LAVABO 
BATARYA 

(MUSLUK)/ 
CLASSIC SINK 

FAUCET  
 

Siyah/ Black 



 
 
 
  1039 

KLASİK LAVABO 
BATARYA 

(musluk)/ CLASSIC 
SINK FAUCET 

 

Beyaz/ White 

 
 

1040 

SMARTNESS 
MERMER 
MUSLUK/ 

SMARTNESS 
MARBLE FAUCET 

 

Beyaz/ White 

 

1041 

PERFE BANYO 
BATARYASI/ PERFE 

BATHROOM 
FAUCET 

 

Siyah/ Black 

 

1042 

BIEN LAVABO 
BATARYASI/ BIEN 

BATHROOM 
FAUCET 

 

Siyah/ Black 

 

1043 

PARFE BANYO 
BATARYASI/ PERFE 

BATHROOM 
FAUCET 

 

Beyaz/ White 

 

1044 

BIEN BANYO 
BATARYA/ BIEN 

BATHROOM 
FAUCET 

 

Beyaz/ White 



 

1045 

ELEGANCE BANYO 
BATARYASI/ 
ELEGANCE 

BATHROOM 
FAUCET 

Siyah Mermer 
Desen/ Black 

Marble Pattern 

 

1046 

ELEGANCE BANYO 
BATARYASI/ 
ELEGANCE 

BATHROOM 
FAUCET 

 

Beyaz Mermer 
Desen/ White 

Marble Pattern 

 

1047 

MAX BANYO 
BATARYASI/ MAX 

BATHROOM 
FAUCET 

 

Altın Mermer 
Desen/ Gold 

Marble Pattern 

 

1048 

SOLİD BANYO 
BATARYASI/ SOLID 

BATHROOM 
FAUCET 

 

Siyah Granit 
Desen/ Black 

Granite Pattern 

 

1049 

OLIMPOS LAVABO 
BATARYASI/ 

OLYMPUS 
BATHROOM 

FAUCET 
 

Siyah Beyaz 
Mermer Desen/ 
Black & White 
Marble Pattern 

 

1050 

NANORİP LAVABO 
BATARYASI/ 

NANORİP 
BATHROOM 

FAUCET 
 

Beyaz Mermer 
Desen/ White 

Marble Pattern 



 

1051 

NANORİP LAVABO 
BATARYASI/ 

NANORİP 
BATHROOM 

FAUCET 
 

Beyaz Mermer 
Desen/ White 

Marble Pattern 

 

1052 

NANORİP LAVABO 
BATARYASI/ 

NANORİP 
BATHROOM 

FAUCET 
 

Siyah/ Black 
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