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Alpina Style®

ile Eflsiz Mekanlar
Yaratıcılı¤ınız ile ortaya ç›kan sınırsız desenler, metalik yansımalar
ve farklı dokular  sunan “Alpina Style®” serisi, yaflam alanlarınız›
size özel k›l›yor.

Mekanlarınızı renkler ve parlaklık
seviyeleri ile farklılafltırdınız bugüne
kadar. Yaflam alanlarınızda dingin bir
hava yakalamak için toprak tonlarını
tercih ederken, daha elegan bir ortam
için koyu renkleri kullandınız. Tıpkı
modern mobilyalarla birlikte evinize
hareket kattı¤ınız canlı ve dinamik
renkler gibi.
fiimdi Filli Boya sizlere bambaflka bir
dünyanın kapısını aral›yor.
Yaratıcılı¤ınız ile ortaya ç›kan sınırsız
desenler, metalik yansımalar ve farklı
dokular  sunan “Alpina Style®” serisi,
yaflam alanlarınız› size özel k›l›yor.
Her baktı¤ınızda size özel fırça
darbelerini fark edece¤iniz, sizi en genifl
alanlarda yansıtabilecek duvarlarınız
için yepyeni ürünler “Filli Boya”dan.
Mekanlarınıza yepyeni bir soluk getiren
Alpina Style® serisi ile daha önce benzeri
görülmemifl dokular ve pırıltılı renkleri
çok genifl bir yelpazeden seçebilirsiniz.
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Girifl



‹nci Doku ile sade
ama bir o kadar
etkileyici par›lt›ya
sahip incinin
asaletini,
birbirinden farkl›
ton ve desenlerle
yaflam alanlar›n›za
tafl›yabilirsiniz.
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‹nci Doku



Kumlu Metalik Doku,
güneflin do¤uflu ile
birlikte göz al›c›
yans›malara sahip olan,
uçsuz bucaks›z çöllerin
ve kumsallar›n ihtiflaml›
havas›n› duvarlar›n›za
getiriyor.
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Kumlu Metalik Doku



Dalgal› Doku duvarlar›n›zdaki yumuflak
görünümlü dokular›n aras›na serpifltirilmifl beyaz
çak›l tafllar› ile size rönesans›n klasik havas›n›
sunuyor.
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Dalgal› Doku



Mermer Doku ile binlerce
y›ld›r modas› geçmeyen
mermerin kendine has antik
ve sade duruflunu, benzersiz
renk seçenekleri ile
duvarlar›n›zda görebilirsiniz.
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Mermer Doku



Varak ile saraylar›n
ihtiflam kayna¤›,
metalik par›lt›larla d›fl
cepheleriniz, hiç
olmad›klar› kadar
etkileyici olacak.
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Varak



‹nci Doku
B-2

‹nci Doku
Zeytin

‹nci Doku
Nefti
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Galeri



‹nci Doku
K›z›l

‹nci Doku
‹nci Beyaz›

‹nci Doku
Alt›n
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Galeri



Kumlu Metalik Doku
Gümüfl

Kumlu Metalik Doku
M-1

Kumlu Metalik Doku
K›z›l Bak›r
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Galeri



Kumlu Metalik Doku
K-1

Kumlu Metalik Doku
Alt›n

Kumlu Metalik Doku
Zeytin
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Galeri



Dalgal› Doku
M -1

Dalgal› Doku
O -1

Dalgalı Doku
E-3
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Galeri



Dalgal› Doku
L- 1

Dalgal› Doku
C- 2

Dalgal› Doku
D - 1
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Galeri
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Galeri

Mermer Doku
M 207

Mermer Doku
M 214

Mermer Doku
M 211
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Galeri

Varak
V 116

Varak
V 113

Varak
V 110
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Uygulama Bilgileri

‹nci doku uygulamas› yap›lacak yüzeylerin düzgün, sa¤lam, nemsiz ve kendini tafl›yabilen  yüzeyler olmas› gerekmektedir. 
Yüzey mutlaka Alpina Macun ile  düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Macunlu yüzey üzerine Alpina Macun Astar› rulo 
ile sürülmelidir. Zemin haz›rl›¤› için zay›f ve tozuma karakterinden dolay› kesinlikle Saten Alç› kullan›lmamal›d›r. 
Uyar›: Üçüncü kat uygulamalarda, di¤er katlardan %20 daha fazla boya kullan›lmal›d›r.

Alpina Style® ‹nci Doku Uygulama Bilgileri

Uygulanacak Yüzeyler

Alpina Style® Kelebek Blok
Yo¤un Efekt Görünüm için: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, 
saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde uygulan›r. Üçüncü kat uygulamas› yap›l›rken boya 
kurumas›na müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan Kelebek Blok aparat› ile yüzeye 
tamponlama yap›l›r ve boyaya son desen verilir.
Hafif Efekt Görünüm için: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, 
saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde uygulan›r. Az miktarda ‹nci dokulu boya, ambalaj 
kapa¤› üzerine al›n›r. Kelebek Blok aparat› boyaya bat›r›ld›ktan sonra, kapa¤›n boyas›z k›sm›nda 
boyan›n aparata eflit flekilde da¤›t›lmas› sa¤lan›r. Bu ifllemden sonra Kelebek Blok aparat› ile 
uygulama yap›lacak yüzeyde tamponlama ile boyaya son desen verilir.

Alpina Style® Beyaz Tokmak (Kartela içinde gösterilen doku)

‹nci dokulu boya yüzeye saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde 
uygulan›r. Üçüncü kat uygulamas› yap›l›rken boya kurumas›na müsaade 
edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan Beyaz Tokmak ile yüzeyde sekiz 
flekli çizilerek boyaya son desen verilir.

Alpina Style® fieffaf Tarak

‹nci dokulu boya yüzeye saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde uygulan›r. Üçüncü kat 
uygulamas› yap›l›rken boya kurumas›na müsaade edilmeden, ikinci bir kifli taraf›ndan fieffaf 
Tarak aparat› ile “+” ve “x” izleri b›rak›larak boyaya son desen verilir.

Alpina Style® Posteki Eldiven

Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, saten rulo yard›m› ile iki kat 
olacak flekilde uygulan›r. Üçüncü kat ‹nci dokulu boya uygulamas› yap›l›rken, boya kurumas›na 
müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan Posteki Eldiven ile yüzeyde “S” hareketi yapmak 
sureti ile boyaya son desen verilir.

Alpina Style® Sünger Eldiven

Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, saten rulo yard›m› ile iki kat 
olacak flekilde uygulan›r. Üçüncü kat ‹nci dokulu boya uygulamas› yap›l›rken, boya kurumas›na 
müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan Sünger Eldiven ile yüzeyde tamponlama yap›larak 
boyaya son desen verilir.

Alpina Style®  Deniz Süngeri
Yo¤un Efekt Görünüm için: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, 
saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde uygulan›r. Üçüncü kat ‹nci dokulu boya uygulamas› 
yap›l›rken, boya kurumas›na müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan deniz süngeri ile 
yüzeye tamponlama yap›l›r ve boyaya son desen verilir. 
Hafif Efekt Görünüm için:Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, 
saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde uygulan›r. Az miktarda ‹nci dokulu boya ambalaj 
kapa¤› üzerine al›n›r. Deniz Süngeri bu boyaya bat›r›ld›ktan sonra, kapa¤›n boyas›z k›sm›nda 
boyan›n aparata eflit flekilde da¤›t›lmas› sa¤lan›r. Bu ifllemden sonra Deniz Süngeri ile 
uygulama yap›lacak yüzeyde tamponlama i le boyaya son desen veri l ir .

RENK

AMBALAJ

SARF‹YAT

5 STOK RENK (KIZIL, ZEYT‹N, NEFT‹, ALTIN, ‹NC‹ BEYAZI), 64 ADET RENKLEND‹RME  TÜPLER‹ ‹LE HAZIRLANAB‹LEN RENK

0.75 L, 2.5 L, 7.5 L, 15 L

Tek katta 15-19 m2/L

‹nci Doku

Alpina Style® Efekt Rulo

‹nci dokulu boya yüzeye saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde 
uygulan›r. Üçüncü kat uygulamas› yap›l›rken, boya kurumas›na 
müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan Efekt Rulo ile yukar›dan 
afla¤›ya olacak flekilde boyaya son desen verilmelidir.
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Uygulama Bilgileri

Yo¤un efekt görünümü için: Üç adet güderi bez çapraz flekilde üst üste konulur, elde edilen 
fleklin ortas›ndan tutularak ba¤lan›r ve bu flekilde uygulama aparat› elde edilmifl olur. ‹nci dokulu 
boya yüzeye saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde uygulan›r. Üçüncü kat uygulamas› 
yap›l›rken boya kurumas›na müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan uygulama aparat› ile 
yüzeye tamponlama yap›l›r ve boyaya son desen verilir. 
Hafif efekt görünümü için: Üç adet güderi bez çapraz flekilde üst üste konulur, elde edilen fleklin 
ortas›ndan tutularak ba¤lan›r ve bu flekilde uygulama aparat› elde edilmifl olur. Yüzeye seçilen 
kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde 
uygulan›r. Üçüncü kat ‹nci dokulu boya uygulamas› yap›l›rken, boya kurumas›na müsaade 
edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan uygulama aparat› ile yüzeye tamponlama yap›l›r ve boyaya 
son desen verilir.

Alpina Style® Güderi Bez

Alpina Style® Ahflap Budak

‹nci dokulu boya yüzeye saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde 
uygulan›r. Üçüncü kat uygulamas› yap›l›rken boya kurumas›na 
müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan budak aparat› yukar›dan 
afla¤›ya do¤ru yüzeyde hafif bast›r›larak kayd›r›l›r. Budak aparat› 
belirli aral›klarla yüzeyden kald›r›lmadan öne ve arkaya do¤ru hareket 
ettirilerek boyaya son desen verilir.

Alpina Style® Kelebek Rulo

‹nci dokulu boya yüzeye saten rulo yard›m› ile iki kat olacak flekilde 
uygulan›r. Üçüncü kat uygulamas› yap›l›rken, boyan›n kurumas›na 
müsaade edilmeden ikinci bir kifli taraf›ndan Kelebek Rulo ile yukar›dan 
afla¤›ya olacak flekilde boyaya son desen verilir.

Kumlu Metalik Doku

Alpina Style® Kumlu Metalik Doku Uygulama Bilgileri

Kumlu Metalik Doku uygulamas› yap›lacak yüzeylerin düzgün, sa¤lam, nemsiz ve kendini tafl›yabilen  yüzeyler olmas› 
gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile  düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Macunlu yüzey üzerine Alpina 
Macun Astar› rulo ile sürülmelidir. Zemin haz›rl›¤› için zay›f ve tozuma karakterinden dolay› kesinlikle Saten Alç› 
kullan›lmamal›d›r
Uygulama yöntemine göre farkl› desen elde etmek mümkündür. Kumlu Metalik doku kullan›ma haz›rd›r ve ürün kesinlikle 
inceltilmemelidir. Uygulamada kesinlikle genifl hareketler yap›lmamal›d›r.

Yatay Uygulama
Alpina Style® Efekt F›rça

Alternatif 1: Kumlu Metalik doku, Alpina Style Efekt F›rças›na az miktarda al›nmal› ve istenilen desen yap›s›na göre k›sa ve dairesel hareketlerle ya da çapraz hareketlerle 
yüzeye uygulanmal›d›r. 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuflak ve genifl a¤›zl› bir f›rça yard›m› ile taranmal› ve son desen hali verilmelidir.
Alternatif 2: Üzerine son kat rengine göre renklendirilmifl Alpina Plus f›rça ile son kat desen yönünde taranarak uygulan›r. Kumlu Metalik doku , Alpina Style Efekt F›rças›na 
az miktarda al›nmal› ve istenilen desen yap›s›na göre k›sa ve dairesel hareketlerle ya da çapraz hareketlerle yüzeye uygulanmal›d›r. Uygulamadan 5-10 dakika sonra yüzey 
temiz, yumuflak ve genifl a¤›zl› bir f›rça yard›m› ile bast›rmadan hafifçe taranmal› ve son desen hali verilmelidir.

Uygulanacak Yüzeyler

Kar›fl›k Uygulama ( X iflareti fleklinde)

Alpina Style® Dalgalı Doku Uygulama Bilgileri

Dalgal› doku uygulamas› yap›lacak yüzeylerin düzgün, sa¤lam, nemsiz ve kendini tafl›yabilen  yüzeyler olmas› gerekmektedir. 
Yüzey mutlaka Alpina Macun ile  düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Alpina Macun Astar›  f›rça ile sonkat desen yönünde 
taranarak sürülmelidir. 
Zemin haz›rl›¤› için zay›f ve tozuma karakterinden dolay› kesinlikle Saten Alç› kullan›lmamal›d›r.
Uygulama yöntemine göre farkl› desen elde etmek mümkündür. Dalgal› doku kullan›ma haz›rd›r ve ürün kesinlikle 
inceltilmemelidir. Uygulamada kesinlikle genifl hareketler yap›lmamal›d›r.

Uygulanacak Yüzeyler

Dalgalı Doku

RENK

AMBALAJ

SARF‹YAT

5 STOK RENK (KIZIL BAKIR, BAKIR, ALTIN, ZEYT‹N, GÜMÜfi), 64 ADET RENKLEND‹RME  TÜPLER‹ ‹LE HAZIRLANAB‹LEN RENK

0.75 L, 2.5 L, 7.5 L

Tek katta 4.5-6 m2/L

RENK

AMBALAJ

SARF‹YAT

16 TÜP, 64 RENKLEND‹RME

0.75 L, 2.5 L, 7.5 L

Tek katta 2.7-3.3 m2/L
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Uygulama Bilgileri

Yatay Uygulama fieffaf Tarak Kullan›m› (Son tarama aflamas›)
Alpina Style® Efekt F›rça

Uygulama 1:  Dalgal› doku Alpina Style Efekt F›rças›na az miktarda al›nmal› ve istenilen desen yap›s›na göre ya k›sa ve dairesel hareketlerle, ya da çapraz hareketlerle yüzeye uygulanmal›d›r. 
5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuflak ve genifl a¤›zl› bir f›rça yard›m› ile taranmal› ve son desen hali verilmelidir.
Uygulama 2:  Alpina Macun astar› yüzeye rulo ile sürülür. Üzerine son kat rengine göre renklendirilmifl Alpina Plus f›rça ile son kat desen yönünde taranarak uygulan›r. Dalgal› doku 
Alpina Style Efekt F›rças›na az miktarda al›nmal› ve istenilen desen yap›s›na göre ya k›sa ve dairesel hareketlerle, ya da çapraz hareketlerle yüzeye uygulanmal›d›r. Uygulamadan 5-10 
dk sonra yüzey temiz, yumuflak ve genifl a¤›zl› bir f›rça yard›m› ile, ya da Alpina Style fleffaf tarak yard›m› ile bast›rmadan hafifçe taranmal› ve son desen hali verilmelidir.

Alpina Style® Mermer Doku Uygulama Bilgileri

Mermer doku uygulamas› yap›lacak yüzeylerin düzgün, sa¤lam, nemsiz ve kendini tafl›yabilen  yüzeyler olmas› gerekmektedir. 
Yüzey mutlaka Alpina Macun ile  düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Macunlu yüzey üzerine Alpina Macun Astar› rulo 
ile sürülmelidir. Zemin haz›rl›¤› için zay›f ve tozuma karakterinden dolay› kesinlikle Saten Alç› kullan›lmamal›d›r. Uyar›: 
Üçüncü kat uygulamalarda, di¤er katlardan %20 daha fazla boya kullan›lmal›d›r.

Uygulanacak Yüzeyler

Düzgün bir uygulama için efekt mala ile uygulama yap›lmal›d›r.

Alpina Style® Mermer Doku Uygulamas›

1. Aflama; ürün yüzeye gelifli 
güzel ve desenle aras› fazla 
genifl olmayacak flekilde 
küçük puntolar oluflacak 
flekilde, s›y›rma yapmak 
sureti ile uygulan›r.

2. Aflama; ürün yüzeye 
yaln›zca birinci aflamada bofl 
kalan yerleri dolduracak 
flekilde,  küçük hareketlerle 
s›y›rma yapmak sureti ile 
uygulan›r.

4. Aflama; yüzey 2000 
numara z›mpara ile 
bast›rmadan ve dairesel 
hareketlerle z›mparalan›r.

3. Aflama; ürün tüm yüzeye 
yar›m ay ve s›y›rma fleklinde 
uygulan›r. Uygulama 
esnas›nda mala üzerine az 
miktarda ürün al›nmal›d›r.

7. Aflama; kurumufl yüzey 
post aparat› ile tekrar 
parlat›l›r.

5. Aflama; Z›mparalanan 
yüzey post aparat› ile 
dairesel flekilde temizlenip, 
parlat›l›r. Yüzey istenirse 
böyle b›rak›labilir.

6. Aflama; Yüzeye kendi 
malas› ile  Alpina Style 
Mermer Cila sürülür ve 
kurumaya b›rak›l›r.

RENK

AMBALAJ

SARF‹YAT

16 STOK RENK

0.75 L, 3.5 Kg

Tek katta 14-18 m2/L

Mermer Doku

Ürünün görünümü, parlakl›¤› ve rengi alt zeminde kullan›lan malzeme cinsi ve rengine 
göre farkl›l›k göstermektedir.

Uygulama - D›fl Cephe

Yeni boyanacak ve eski 
boyal› yüzeyler; son kat boya 
rengine uygun tekstürlü ara 
kat ile gerekli zemin haz›rl›¤› 
yap›l›r.

Uygulama yap›lacak yüzey 
tektürlü ise mutlaka son kat 
renge uygun Muresko Grenli 
rengi ile boyanmal›d›r. (Son 
kat renge uygun Muresko 
Grenli renkleri kartelalarda 
belirtilmifltir.)

Uygulama d›fl cephe rulosu 
ile yap›lmal›d›r. Uygulama 
e s n a s › n d a  e r k e n  
kurumadan kaynaklanan 
p r o b l e m l e r  i l e  
karfl›laflmamak için direk 
günefl ›fl›¤›, rüzgar ve 
benzeri olumsuz flartlarda 
uygulama yap›lmamal›d›r. 
Uygulama kalabal›k bir ekip 
taraf›ndan yap›lmal› ve 
uygulama yap›lacak yüzey 
do¤al derzler kullan›larak 
yekpare bitirilmelidir.

Ürünün görünümü, parlakl›¤› ve rengi alt zeminde kullan›lan malzeme cinsi ve rengine göre farkl›l›k göstermektedir.
Uygulama - ‹ç Cephe

Y ü z e y  d ü z g ü n  h a l e  
getirildikten sonra, duvar 
ka¤›d› yap›flt›r›c›s›, posteki 
ruloyla yo¤un bir flekilde ve 
ayn› seviyede homojen 
olarak uygulan›r.

Duvar boyutundan 10 cm 
büyük olacak flekilde kuru 
olarak kesilen kaplama 
duvara yukar›dan 5 cm 
f a z l a l › k  b › r a k › l a r a k  
yap›flt›r›lmaya bafllan›r. 
K a p l a m a  d u v a r a  
yap›flt›r›l›rken, yüzeye tam 
dik konumda olmal›d›r. 
‹kinci kaplama ise, birincinin 
üstüne bindirilmeden, s›f›r 
çizgisinden desenler denk 
getirilerek, yap›flt›r›l›r.

Malayla havas›  al ›n›r. ‹stenilen renkteki Alpina 
Style Varak;
alt yüzey için önerilen renkte 
Alpina Plus uygulamas›n›n 
a r d › n d a n ,  k u r u m a  
sürelerine dikkat edilerek 
2-3 kat uygulan›r.

Alpina Style® Varak Uygulama Bilgileri

Alpina Style® Varak kesinlikle düz yüzeyler üzerine uygulanmamal›d›r. Zemin haz›rl›¤› yap›ld›ktan sonra;
• Grenli, 
• Akrilik ve mineral esasl› kaplamalar 
• Boyanabilir duvar ka¤›tlar› üzerine uygulama yap›lmal›d›r.

Uygulanacak Yüzeyler

RENK

AMBALAJ

SARF‹YAT

16 STOK RENK

0.75 L, 2.5 L, 15 L

Tek katta 9-12 m2/L

Varak



Alpina Style® Renklendirme Sisteminde Renk Elde Etme

Alpina Style® Renklendirme Sisteminde renkler 
koyudan aç›¤a do¤ru s›ralanm›flt›r.
“A-1” en koyu rengi, “A-4” en aç›k rengi ifade 
etmektedir.

Alpina Style Renklendirme Pastalar›

A -

B -

C -

D -

E -

F -

G -

H -

I -

J -

K -

L -

M -

N -

O -

P -

Örnek 1:  ‹nci Doku ürününde 2,5 litre “A-3” rengi; 

2,5 litre ‹nci Doku baz›n›n içerisine 2 adet 100 ml “A” pastas› ilave etmek gerekmektedir.

Örnek 2: ‹nci Doku ürününde 7,5 litre “A-1” rengi;

7,5 litre ‹nci Doku baz›n›n içerisine 8 adet 300 ml “A” pastas› ilave etmek gerekmektedir.

8x300 ml - “A” pastas›

7,5 L 7,5 litre Alpina Style ‹nci Doku Baz

Not: 7,5 litre “P-1” rengi için ise, 7,5 litre Alpina Style® ‹nci Doku baz›n›n içerisine 8 adet 300 ml (2400 ml) “P” pastas› ilave edilmelidir.

2,5 L

2x100 ml - “A” pastas›

2,5 litre Alpina Style ‹nci Doku Baz

Not: 2,5 litre “P-3” rengi için ise, 2,5 litre Alpina Style® ‹nci Doku baz›n›n içerisine 2 adet 100 ml (200 ml) “P” pastas› ilave edilmelidir.

Alpina Style® ‹nci Doku Renklendirme Tablosu

A-4 A-3 A-2 A-1

2,5 L

7,5 L

15 L

100 ml

300 ml

600 ml

200 ml

600 ml

1200 ml

400 ml

1200 ml

2400 ml

800 ml

2400 ml

4800 ml

Alpina Style® Renklendirme Sistemi 100 ml 
ve 300 ml’lik ambalajlarla sunulmaktad›r.
Renk tüpleri; Alpina Style ‹nci Doku “BAZ”ının 
içerisine eklenmelidir.

Renk Tüpü

Baz

18Alpina Style®
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www.alpinastyle.com 
internet adresinden 5 farkl› efektli 
dekoratif ürünlerimizi 
inceleyebilirsiniz.

Her bir ürünün sarfiyat,yo¤unluk, ambalaj, kullan›lan 
yüzeyler gibi teknik bilgilerine ulaflabilrsiniz.

Teknik Ürün Bilgileri

Ürünlerin uygulama aflamalar›n› anlatan özet 
videolarla, nas›l uyguland›klar›n› ö¤renebilirsiniz.

Uygulama Videolar›

Ürünlerin duvarlar›n›zda nas›l duraca¤›na dair fikir 
sahibi olmak isterseniz, galeri bölümümüzdeki onlarca 
foto¤raftan yararlanabilirsiniz.

Foto¤raf Galerisi

Ürünlerimizin tüm serisini bulabilece¤iniz, ürünlerimiz 
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi alabilece¤iniz bayilerimize web 
sitemizden ulaflabilrsiniz.

Bayi Listesi

Ana Sayfa

Alpina Style Bayilerimiz

19 Alpina Style®
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Alpina Style ürün grubunu bulabilece¤iniz bayilerimizi, 
camlar›ndaki ›fl›kl› tabeladan tan›yabilirsiniz. ‹çeride 
bulunan stand üzerinde tüm ürünlerin, tüm renklerinin 
birebir uygulamalar›n› yak›ndan inceleyebilirsiniz. Alpina 
Style’› uygulatmak için, e¤itim alm›fl MEB sertifikal› 
ustalar›m›za da bu bayilerimizden ulaflabilirsiniz.



Bu ürün TS-EN ISO 9001 
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BETEK BOYA VE K‹MYA SANAY‹ A.fi. 
ANKARA ASFALTI HÜSEY‹N ÇEL‹K SOKAK NO: 2  BOSTANCI 34742 ‹STANBUL 
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