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Olaf Adamek, 
Standox EMEA Marka Müdürü. 

Telefon kulübelerini hâlâ hatırlıyor musunuz? Ya da faks makinelerini? O yıllar bir 

onarım maliyetlerinin hesaplamasının halen vakit aldığı dönemlerdi. Günümüzde ise 

işler biraz değişti. Internet ve cep telefonları her şeyi çok daha hızlı hale getirdi. 

Müşterilerimiz, taşıt sahipleri, özellikle filo ve kiralama şirketleri ve sigortacılar olmak 

üzere bugün sadece daha fazlasını bekliyorlar. Oto tamir işletmeleri yalnızca müthiş 

bir fiyat baskısı altında değil, aynı zamanda pek çok müşterileri için uzun bekleme 

süreleri de kabul edilemez oldu.

Bu nedenle Standox’un araştırma ve geliştirme birimi, yeni ürünlerindeki kilit özellikler için 

yıllardan beri hız ve verimliliğe odaklandı. Uygulama katları arası flash-off bekleme 

zamanlarını düşüren veya tamamen ortadan kaldıran, hızlı kuruyan vernik ve bazkat boya 

sistemimizle hâlihazırda yeni kilometre taşları döşedik. Çok uzak olmayan bir gelecekte, 

oto tamir işlemlerini daha da hızlandıran başka yeni ürünler de olacaktır.

60 yıl boyunca, Standox oto tamir boya sanayisine devamlı yeni ivme kazandıran ve 

sadece ürün teknolojileriyle ilgili de olmayan inovasyonların arkasında oldu. 

Interstandox’un bu sayısında Standox’un pazarlama, reklam ve hizmetlerinin 60 yıllık 

geçmişine bakacağız; bunlar da yeniliklere imza attığımız alanlar arasında yer 

almaktadır.

Bu ayrıca müşterilerimiz için geliştirdiğimiz pazarlama konseptleri için de geçerli. Bu 

konseptler müşterilerin sadece ürünlerimizle verimli bir biçimde çalışmalarına değil, 

aynı zamanda bunu müşterilerine aktarmalarına da yardımcı oluyor. Standox, 

1DayRepair konseptini sunan ilk oto tamir boyası markalarından biri: hızlı Standox 

ürünleri kullanılarak belirli boyuttaki boya onarımları, tek bir gün içinde yapılabiliyor. 

Bunun herkese faydalı olduğu aşikâr.

Her zamankinden daha hızlı ürünler ve iş prosesleriyle Standox müşterileri işletmelerine 

fayda sağlayacak şekilde zamana ayak uydurmaya devam edebilecekler.

saygılarımla,

Olaf Adamek

Hızlı, daha hızlı, Standox!

e d i t ö r d e n
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Standox 1950’ler gibi erken bir tarihten bu yana ticaret 

medyasında reklam yayınlamaya başladı. Bugün tamamen 

normal bir uygulama olarak görülecek bir şey, o yıllarda oto 

tamir endüstrisinde hiçbir şekilde standart değildi. Bunun en 

açık göstergesi trendleri belirleyici Standox oldu. İlk 

reklamlarında marka kendi içindeki yeteneklere başvurdu:  o 

dönemin satış müdürü Gerhard Rieger reklamları kendisi yazıp 

tasarladı.  Ancak daha sonraki dönemlerde bir reklam ajansları 

ile çalışıldı.

1950’lerin sonu ve 1960’ın ilk yıllarında, Standox geleneksel 

olmayan pazarlama konseptleriyle büyük başarılar elde etti. 

Oto tamir işletmelerine bir yüzünde güncel Standox ürünleri 

hakkında bilgiler içeren, diğer yüzünde ise oto tamir 

işletmelerinde her gün yaşanan durumlara dair gülümseten 

resimler taşıyan posterler dağıtıldı.  Örneğin, modanın sıkı 

takipçisi bir hanımın oto tamircisine geldiğinde, arabasını yeni 

sezonun rengi olan “sülün kuşu gözü sarısına” boyatmak 

istemesidir. Yanında getirdiği renk numunesi canlı bir sülün 

kuşudur. İşletmenin müdürü ise, hiç tereddütsüz dönüp 

Standox renk kataloğuna bakar. Dönemin ruhunu canlı bir 

biçimde yakalayan, esprili ve sevimli bir biçimde çizilmiş 

resimler oto tamircilerince çok sevildi. Bazı işletmelerde yıllarca 

duvarlarda asılı kaldılar.

Oto tamir ticaretine önemli ivme kazandıran Standox inovasyonları, markanın başarısı için hep kilit öneme sahip 

olmuştur; bu bugün için de geçerlidir. Standox EMEA Marka Müdürü Olaf Adamek, “İnovasyon markamızın kalbin-

de” diyerek bunu doğruluyor. Öte yandan Standox’un yeni çığır açma arzusu hiçbir zaman yalnızca teknolojiyle 

sınırlı kalmamıştır. İlk zamanlardan beri en yeni stratejiler, pazarlama, reklam ve hizmet alanında da kullanılmıştır.

Standox’un 60 Yılı
Standoxy oto boyaları için gülümsediğinde

1960’ların sonunda Standox’un reklam yüzü: 
Standoxy sadece posterlerde gülümsemekle 
kalmayıp organizasyonlarda da boy gösterdi.

1950’lerle 1960’larda çıkan Standox 
reklamları yıllarca pek çok oto tamir 
işletmesinin duvarlarını süsledi

k a p a k  h i k a y e s i
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www.standox.com/60

Eski reklamlar en nihayetinde yerlerini turuncu renkli şık bir 

tulum giyen ve elinde bir sprey tabancası tutan hoş bir sarışına 

bıraktı. İftiharla sunuyoruz:  Standoxy.  1960’ların sonuna doğru 

birkaç yıl süresince Standox’un yüzü oldu.  Markaya sevilebilir, 

taze bir imaj kazandırdı. İstenen etki çok gecikmedi: Standoxy, 

sadece reklam posterlerinde görünmekle kalmayıp canlı 

etkinliklerde de boy gösterdi. Yarışmalar ve kampanyalarda 

kazananlarını tebrik ettiği için oto tamir işletmelerince çok 

sevildi

Standox’un daha sonraki dönemde çıkan reklam görselleri için 

sadece boya kutusu fotoğrafları yeterli değildi. Bunların yerine, 

marka birinci sınıf fotoğrafçılıkla göz alıcı kalitedeki kusursuz 

tasarımlardan yararlandı.  Markanın 1990’da benimsenen 

sloganı “Boyama sanatı” sıklıkla reklamların tasarımına 

yansıtıldı. Örneğin, 2006’da başlatılan reklam kampanyasında 

kusursuz şekilde tamiriyapılmış oto parçaları bir kaleydoskopa 

yansıtılmış gibi gösterildi. Bu parçalar o kadar çok sayıda 

birleştirilmişti ki, sonuçta bir bilim-kurgu filmini anımsatan 

inanılmaz şekiller ortaya çıktı. Oto boyaları daha önce hiç böyle 

görünmemişti.

Aynı şey en eski pazarlama aracımız olan Standox takvimi için 

de geçerli. Yıllar içinde, çok sayıda fotoğrafçı son derece orijinal 

konseptler ve güzel yüksek kaliteli görüntüler yarattı. Hatta bazı 

fotoğraflar ödüller kazandı. Unutulmaz örneklerden biri, Anatol 

Kotte’nin Havana’da çektiği 1950’lerden kalan klasik Amerikan 

otomobil fotoğraflarının yer aldığı 2002 La Habana takvimidir. 

Fotoğraflarda, göze hitap eden ve içinde öyküler barındıran 

enstantaneler vardı. Bu eski model arabaların, tipik köpek 

balığı yüzgeci şeklindeki çamurluklarıyla birlikte parlak krom 

aksamlarının Küba’da uzun süre hayatta kalmasının tek nedeni 

onlarca yıl süren ABD ambargosunun yeni modellerin ithalatını 

imkansız kılmasıydı. Sonuçta, çelişkili olarak, bakımı özellikle 

iyi yapılan ve sevgiyle korunan arabalar sosyalist Küba’nın 

“sınıfsal düşmanının”  arabaları olmuştu. 

Standox her yıl tanınmış bir fotoğrafçıya orijinal bir Standox takvimi tasarlatır.

k a p a k  h i k a y e s i
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Ralph Richter 2014’te bambaşka bir konsept yarattı. Üzerlerine 

parlak renkli boyayla dolu balonlar fırlatılmış ve devasa renk 

dalgalarıyla kaplı arabalar ortaya çıktı. Bu işlem bir stüdyoda 

yapılan canlı çekimlerle gerçekleşmedi; Buz Devri gibi 

animasyon filmlerinin yapımında kullanılan son derece gelişmiş 

bir yazılım yardımıyla bilgisayar ortamında dijital olarak üretildi. 

Geleneklerimize göre Standox takvimi parayla satılmaz. Her yıl 

sadece sınırlı sayıda baskı sayısıyla çıkar ve markanın sadık 

müşterilerine ve dostlarına dağıtılır. Nadir bulunur ve bu 

nedenle talep bu kadar yüksektir. Bazı sürümleri şimdiden 

koleksiyon parçası haline gelmiştir.

Standox verdiği hizmetle de zamanının ilerisindeydi.  1970’lerin 

başında, ilk kez müşterilere ek teknik eğitim seminerleri 

sunuldu. Bu seçenek heyecanla karşılandı ve yıllar içerisinde 

devamlı genişletildi. Bugün, verilen eğitim sadece boya karışımı 

ve sprey kabini prosesleriyle sınırlı kalmıyor; oto tamir işletmesi 

yönetimi, sağlık ve çevrenin korunması veya şikayet yönetimi 

gibi işletmeye dair diğer konuları da kapsıyor.  Ayrıca Standox  

eğitimlerine uzun süredir dünyanın her yerinden erişilebiliyor. 

Bugün Standox’un 60’ın üzerinde teknik eğitim merkezi var. Bu 

merkezlerde, her ülkeden oto tamircileri Alman bilgi 

birikiminden dünyanın geri kalanıyla aynı standartta 

yararlanabiliyor.

Bu gelişme marka müdürü Olaf Adamek’e göre mantıklı bir 

adımdı: “En nihayetinde, danışmanlık konseptimizin temelleri 

çok basit bir temele dayanıyor”, “Bir markanın başarısı sadece 

teknik yeterliliğine bağlı değil; iyi yönetim, çalışanlara liderlik 

etme becerisi, pazarlama, iletişim ve benzeri başka pek çok 

etken de var. Bütün bu alanlarda iyi olmak, özellikle de küçük 

ve orta ölçekli işletmeler için kolay değil. Biz müşterilerimizin 

piyasanın en iyileri olmasını istiyoruz; işte bu yüzden onları 

hem rekabete hem de geleceğin zorluklarına hazırlayarak 

destekliyoruz.” 

Standox 60. yılında bir internet sitesi kurdu. Bu 

sitede, Standox’un yıllardan beri sektöre 

kazandırdığı önemli inovasyonlarla ilgili çok sayıda 

ilginç hikayeye yer verildi.  Siteye fotoğraf galerileri 

ve videolar da eklenerek son 60 yılın önemli ve 

hatırda kalan anlarına tekrar hayat  verildi. Lütfen bir 

göz atın. Ayrıntılı bilgi için:

www.standox.com/60. 

Saf Renk başlığını taşıyan 2014 Standox takvi-
minde, arabalar sıvı boyayla dolup taşıyordu – 
yalnızca bilgisayarda elbette.

Standox aynı zamanda müşteri ilişkilerinde de çığır açtı: 
Interstandox’un ilk sayısı 1973’te çıkmıştı.

k a p a k  h i k a y e s i
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Bu yıl Standox ilk kez Dubai’deki Autome-

chanika fuarındaydı. Alman firmalarının 

bulunduğu 7 numaralı salonda bulunan 

standında diğer ürünlerinin  yanı sıra 

Standohyd Plus VOC-uyumlu su bazlı 

baskat boya sistemi, iklim koşullarına 

esnek şekilde uyum sağlayarak hızlı ku-

ruyan Standocryl VOC-Xtreme Vernik ile 

web tabanlı (online) renk arama programı 

StandowiniQ yer aldı. Elektronik Genius 

iQ renk okuma cihazı ile birlikte, Stando-

win iQ renk arama ve yönetimini özellikle 

kolaylaştırıyor.  Ziyaretçilerin yoğun ilgi-

sini çeken, işletme içinde oto boyama 

60 yıldır Standox’un İsviçre’de satış ortaklığını yapan André Koch AG, 

İsviçre’nin otomotiv sektörünün en prestijli iki şirketiyle geniş kapsamlı 

işbirliği sözleşmeleri imzaladı.

Bu sözleşmelerden biri Zürih yakınlarındaki Cham şehrinde bulunan 

Derendinger  AG ile yapıldı. Bu şirket İsviçre’nin oto tamir sektöründeki 

en büyük hizmet sağlayıcılarından biri. Bu antlaşma ile, Derendinger  iş 

ortağı olan işletmelere yalnızca André Koch AG ile çalışmalarını tavsiye 

edecek. İkinci ortak ise Zürih’te bulunan AMAG Automobil-und Motoren 

AG. 5400’ü aşkın çalışanıyla, sıfır araçların ithalatından, taşıt onarımı ve 

servisi hizmetlerine, mali hizmetlerden taşıt sigortası ve filo yönetimine 

kadar geniş bir yelpazeye yayılan hizmetler sunuyor.

Standox Automechanika Dubai'de
eğitimi için birçok yeni seçenekler sunan 

MiKEY eğitim program standta ziya-

retçilere gösterildi.

İsviçre’de 
yeni ortak

Automechanika Dubai'de Standox Standı

“Ve Oscar’ın sahibi … Standox!” Enzo Santarsiero, André Koch 
AG CEO’su (solda), AMAG Direktör Yardımcısı Werner Sigrist ile. 

g ü n c e
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Standox bir kez daha bağımsız bir 

sertifikasyon süreci ile teyit edilen üstün 

kalite yönetimini her şeyden önde tutar. 

Uluslararası ISO 9001:2008 temelinde 

tekrar sertifikalandırma çalışmaları 

geçtiğimiz günlerde başarıyla 

tamamlandı.  Standox EMEA Marka 

Müdürü Olaf Adamek; “Personel eğitimi, 

Standox’un yeni 
reklam 
kampanyası

Ocak 2015’in ilk günlerinde, Harald Klöckner Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Standox Eğitim 

Yönetimi birimi müdürlüğüne atandı. Klöckner, uluslararası eğitmen ekibiyle birlikte eğitim 

konseptleri geliştiriyor ve dünyanın dört bir yanındaki Standox ülke ofisleri ve ithalatçılarına 

yönelik eğitimler düzenliyor. Klöckner ve ekibi aynı zamanda yeni ürünlerin, boya uygulama 

teknik ve proseslerinin geliştirilmesine de müdahil oluyor ve çeşitli ülkelerdeki ürün 

lansmanlarına destek veriyor.

Yeni Standox imaj kampanyası Standox’un piyasadaki konumuna katkı sağlamış yetkinliklerini vurgulayan görsellerle 2015’in 

ilk günlerinde başladı.  Bu görseller arasında kusursuz ürün sistemleri, dikkat çeken üstün renk tutarlılığı ve güçlü eğitim ve 

danışmanlık uzmanlığı yer aldı. Kısa metinlerle oto tamir işletmelerine sunulan avantajlar özetlendi ve ürünlerin menşei 

vurgulanarak markanın Alman kalite standardına gönderme yapıldı. Standox EMEA Marka Müdürü Olaf Adamek, diyor ki; 

“Modern tasarımı ve görselleriyle, yeni reklam kampanyası Standox’un oto tamir boyası sektöründe birinci sınıf bir marka olarak 

konumlanmasını en etkili şekilde destekliyor.”

Perde arkası: Standox’un yeni 
reklam kampanyasının görselleri 

büyük bir özenle düzenlendi ve 
hazırlandı.

Klöckner uluslararası Standox
Eğitim Yönetiminin başına geçti

Harald Klöckner, yeni EMEA Standox 
Eğitim Müdürü oldu. 

Üstün kalite yönetimi teyit edildi
satış ve hizmetlerin yanı sıra araştırma ve 

geliştirme alanında da etkili bir kalite 

yönetimi sistemi uyguladığımızı gözler 

önüne sermeyi başardık,” diyor. “Bu 

sertifikanın yenilenmesi, üstün müşteri 

memnuniyeti elde etmek için kalite ve 

güvenilirlik felsefemizi vurguluyor.”   

Sertifika DNV GL Business Assurance 

Zertifizierung  und Umweltgutachter 

GmbH tarafından verilmiş olup Kasım 

2017’ye kadar geçerliliğini koruyacaktır.  

g ü n c e



9

www.standox.com/standowiniq

Standowin iQ
Online avantajlar sunar 
Standox renk arama yazılımında köklü 

değişikliklere gitti. En önemli gelişme: 

Standowin iQ artık online web tabanlı. 

Bir başka deyişle, oto tamircileri nerede 

olurlarsa olsunlar artık her türlü bilgiye 

erişebilecek. Renk arama programı 

Standowin iQ artık bilgisayarların 

yanında akıllı telefon ve tablet gibi mobil 

cihazlarda da çalışıyor. Bulut teknolojisi 

sayesinde, müşteri kişisel formüller gibi 

verileri çevirimiçi yedeklenebiliyor. 

Kullanıcılar, Standowin iQ ile 

kişiselleştirilmiş ve işletmeye özel  renk 

formülleri dâhil her türlü veriyi farklı 

bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerden 

ağa bağlı olmasalar dahi indirebiliyorlar. 

Formüller daha sonra doğrudan tartıya 

aktarılır. Bu sayede özellikle büyük 

işletmeler ve işletme ağları inanılmaz 

oranda ek esneklik kazanırlar.

Artık DVD ile güncellemeye gerek yok. 

Renk veri tabanı internete bağlanır 

bağlanmaz kendini otomatik olarak 

güncelliyor. Böylece tamirciler çevrimiçi 

oldukları anda en son ürünlere ve renk 

formüllerine neredeyse hemen 

erişebiliyorlar.

Elbette, Standowin iQ çevrimdışı 

kullanılmaya da devam edebilir. 

Tamirciler lokal olarak bilgisayarda 

depolanmış verileri internet bağlantısı 

yokken dahi çekebilirler.

Standowin iQ’nun sunduğu ek bir 

avantaj da ekstra veri güvenliğidir. 

Kullanıcılar tüm verilerini çevrimiçi 

yedekleyebilirler; böylece bilgisayarın 

çökmesi durumunda kayıp olmaz; veriler 

kolayca geri yüklenebilir.

Standox EMEA Marka Müdürü Olaf 

Adamek; “Standowin iQ ile oto tamir 

işletmelerine renk yönetimine dâhil tüm 

proses adımları daha verimli bir biçimde 

yönetmelerine olanak veren gelişmiş bir 

yazılım sunuyoruz.” İlgilenen işletmeler, 

daha ayrıntılı bilgi almak için Standox 

temsilcilerine başvurabilirler.

Güncel  En son formül ve ürünler otomatik olarak düzenli  ve sık sık 

güncellenir. Çevrimiçi olduğunuz anda erişilebilir olur. DVD 

ile güncellemeye son.

Hızlı   Son beş rengin kaydedilmesi.

Güvenli  Veriler çevrimiçi yedeklenebilir ve bilgisayarın çökmesi du-

rumunda kolayca ve güvenli bir şekilde geri yüklenir.

Esnek   Nerede olursanız olun, bir tablet veya akıllı telefonla dahi 

veriler geri çekilebilir ve farklı çalışma birimlerinde 

kullanılabilir. Tartılardan tam otomatik karıştırma ve dozaj 

sistemlerine çeşitli donanımlarla uyumludur.

s e r v i s  y ö n e t i m i
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Interstandox 78

Boya hasarı tamiri için günlerce arabasız mı kalıyorsunuz? Pek 

çok araç sahibi için arabasızlık bir seçenek değil.  Örneğin 

ticari taksiler, kiralık araçlar, servis, filo veya şirket arabaları 

mümkün olan en kısa sürede tekrar kullanıma hazır olmalı. 

Bütün gün kendi aracını kullanan satış temsilcilerinin ise 

arabalarını uzun süre kaybetme lüksleri yok.

Standox, tam da bu hedef kitle için 1DayRepair pazarlama 

konseptini geliştirdi. Boya hasarı ön değerlendirmeden 

geçirilip randevu alındıktan sonra, oto tamir işletmeleri tamiri 

bir günde yapma sözünü veriyorlar; böylece araç sahibi aracını 

bir gün içinde teslim alabiliyor. Bu sadece Mikro Onarımla 

çözülebilecek küçük çaplı hasarlar için de geçerli değil. Aracın 

“1DayRepair“ 
Oto boya onarımları "sadece bir günde"

birkaç parçasında birden çizik, küçük göçükler veya mıcır 

kaynaklı çizikler olsa bile, onarım işi Standox’un yeni ürün 

teknolojisi sayesinde bir gün içinde yapılabiliyor 

1DayRepair ürün gamının tamamı
Eğer boya hasarının hızlı onarılması gerekiyorsa, Standox yüzey hazırlanmasından son onarıma kadar tüm 

ürün gamını sunabiliyor. Ürünlerin hepsi muazzam özelliklere sahip ve "One Visit Application" ile hızlı 

uygulanır. Bu hız 1DayRepair konseptinin uygulanmasında kilit önem taşır.

 1DayReapir için kullanılabilecek astarlar arasında Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580, VOC Xtra 

Filler U7560 ya da Standoflash UVA Filler U7120 yer alıyor. Oto tamir boyacılarının sade, güvenli ve hızlı 

çalışma için güvenebilecekleri Standoblue ve Standohyd Plus gibi kanıtlanmış iki bazkat boya sistemleri 

mevcuttur. Son derece hızlı kuruma süreleriyle,  Standocryl  VOC Xtreme Vernik ideal son dokunuştur. Hangi 

sertleştiricinin kullanıldığına bağlı olarak, vernik 40°C fırın sıcaklığında sadece 15 dakikada veya oda 

sıcaklığında bir saatten kısa sürede tam olarak kurur.

s e r v i s  y ö n e t i m i
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İyi ışık koşulları boya onarımlarının 

kalitesini değerlendirmede önemlidir. Bu 

kontrol en iyi gün ışığında yapılır; zira, 

renkler farklı ışık kaynaklarının altında 

farklı görünebilir; yani metamerism 

olabilir. Toz içeriği gibi çok küçük boya 

kusurları sadece en iyi ışıklandırma 

koşullarında gözle görülebilir. Standox 

şimdi boya yüzeylerini değerlendirmeyi 

daha kolay hale getirecek StandoluxiQ 

adında yeni bir LED gün ışığı lambası 

çıkardı. Bu kablosuz ve kullanışlı lamba,  

öğle vakti  gün ışığı gibi çok parlak ışıktan, 

Standox daha fazla ürünü daha küçük kutularda sunarak oto 

tamir işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu uygulama 

müşteriler için daha az stok tutma ve envantere bağlanan 

paranın azalması anlamına geliyor. Özellikle küçük işletmeler 

için bu önemli bir fayda. Küçülen kutu boyutu, atık ve kalan 

boya artıklarını azaltmayı da mümkün hale getirerek işletme 

maliyetlerini olumlu yönde etkileyebilir. Eskiden sadece bir 

litrelik kutularda satılan başarılı su bazlı Standohyd Plus Bazkat 

Boya çeşitlerinden 16 renk artık yarım litrelik kutularda sunulu-

yor: sarı, kızıl kahve, parlak kırmızı, kadife mavi, gök mavisi, 

siyah ve parlak gri de dâhil. 

Standolux iQ renk kontrol lambası
akşam güneşini taklit eden sıcak ve 

beyaz ışığa iki farklı renk sıcaklığına 

ayarlanabiliyor. Işık yoğunluğu ise üç 

farklı seviyeye ayarlanabiliyor.  Enerji 

tasarrufu sağlayan LED sayesinde 

bataryası tam bir iş günü yetiyor. Daha 

sonra, yanında verilen şarj cihazıyla iki 

buçuk saat içinde şarj edilebiliyor.

Standox, Standohyd Plus ve Standoblue bazkat boya sistem-

leri için içeriğinde simli kristaller bulunan Basecoat Special  

Effect Mix 288 Sparkling Crystal’i piyasaya sürdü. Bu efektli 

renk tonu bazı özel OEM renklerinin renk ve efektiyle tam 

eşeleşmeyi sağlamaktadır.

Mikroskopik derecede küçük, alüminyum kaplı sim tanecikleri 

saf ve son derece kompleks bir ışıltı efekti yaratıyor. Bu efekt, 

hâlihazırda Mercedes, Audi ve Fiat dâhil hem seri üretim hem 

de özel renk seçeneklerinde binek araç OEM’lerince kullanılıyor. 

Standowin iQ formül veri tabanı hâlihazırda bu renklere yöne-

lik ilgili renk formüllerini ve uygulama ipuçlarını içeriyor. 

Sprey kutusundaki 
yenilikler
Standox, sprey kutusunda sunulan ürün gamını genişletiyor. Açık ve koyu gri renklerde 

zaten piyasada olan SprayMax 1K Primer Filler U3010, artık siyah ve beyaz renkleriyle 

de mevcut.  Ayrıca, açık gri ve siyah renkleriyle SprayMax VOC Nonstop  Primer 

Surfacer U7580 de pratik 250ml 2K sprey kutusunda çıktı. Ürün Standox VOC Plastic 

Additive U7590 ile hazırlanıyor ve sertleştirici aktif hale gelir gelmez doğrudan her 

türlü plastik ve metal yüzeye uygulanabiliyor. Standox SprayMax EP primer surfacer  

U7200 kullanışlı 250ml sprey kutuda da satılıyor.   

Yarım litrelik Standohyd 
Plus kutular ile maliyetler 
düşürülebilir

Cam taneleri içeren yeni 
efektli renkler 
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Daugavpils, başkent Riga’ya göre daha 

az bilinse de Letonya’nın ikinci en 

büyük şehri. Turistler ülkenin güneydoğu 

ucundaki şehri nadiren ziyaret ediyor; 

ancak, Daugavpils’te bu durumu 

değiştirmeye çalışıyorlar.  Ziyaretçiler 

için cazibe noktalarından biri büyük bir 

hisar ve Baznīckalns tepesi; Türkçesiyle 

“kilise tepesi”. Tepeye bu ismin 

verilmesinin nedeni tahmin edildiği 

gibi: tepenin üzerinde birbirinden 

sadece birkaç metre uzaklıkta, bir 

Protestan, bir Ortodoks, bir Katolik ve 

bir de ‘eski’ Ortodoks kilisesi olması.  

Birbirlerinden çok ayrı inşa yapılarıyla 

eşsiz bir mimarîye sahipler.

Standox ürünlerinin zaman zaman oto tamiri dışında da kullanıldığını zaten biliyordunuz. Örneğin, bazı 

sanatçılar eserlerinde yoğun renkli oto boyalarını kullanmayı seviyor. Fakat, bir kilisenin dış cephesinin oto 

boyasıyla restore edildiği muhtemelen daha önce görülmemiştir.

Hz. İsa’yı haç taşırken gösteren büyük 

bir ikona da dâhil olmak üzere dış 

cephenin restorasyonunda Standocryl

2K boyalarını kullandı. Boyalar üstün 

renk doğruluğu ve en önemlisi de 

muazzam mekanik ve kimyasal 

dayanıklılık sağlıyor. Dayanıklılık 

Mikheev için özellikle önemliydi. Daha 

sonra şöyle açıkladı: “Eminim ki, benim 

ömrümce katedrale başka restorasyon 

gerekmeyecek”

İhtiyaç duyduğu malzemeleri elde etmek 

için, Mikheev Standox ithalatçısı Auto 

Palete  SIA’nın yerel şubesiyle irtibat 

kurdu. Bu sıradışı siparişi kabul 

etmekten büyük memnuniyet duydular.  

Kendisi de birinci sınıf bir renk uzmanı 

olan şube müdürü Peteris  Vanags, 

Mikheev’in istediği tüm renklerin 

karışımlarını hazırladı ve oto tamircisi 

için alışılmadık bir yöntem kullanılsa da 

boya uygulamaları hakkında tavsiyelerde 

bulundu: boyalar sprey tabancasıyla 

değil boya fırçasıyla  uygulandı. 

Bir katedrali yeni gibi ışıldatmak

Dört kilisenin içinde en muhteşemi 

şüphesiz iki Slav aziz Boris ve Gleb’e 

adanmış Ortodoks katedrali.  Katedral 

1905 yılında o dönem orada konuşlanmış 

Rus askerler için yaptırılmış. Garnizona 

kilise inşa etmeye gelince askeriye 

masraftan kaçınmamış.  Altın kaplamalı 

on adet kubbesi ve kar beyazı dış 

cephesiyle üç nefli kilise bakanların 

gerçekten gözünü alıyor. Birkaç yıl önce, 

katedral zengin bir biçimde restore 

edildi; restoratör Grigory Mikheev 

muhtemelen benzersiz bir teknikle 

çalıştı.

u l u s l a r a r a s ı
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Standox markasının 60. yılını kutlamak üzere, Alman oto 

tamir endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan 

Alman Oto Tamir Endüstrisi Toplantısı bu yıl Wuppertal’de 

düzenlendi. Mayıs ayında, derneklerden imalatçılara ve 

hizmet sağlayıcılara kadar oto tamir sektöründen temsilciler 

Standox Bilgi Merkezinin yanındaki Forum’da iki gün 

boyunca bir araya geldiler.

Üst düzey uzmanlar bir dizi konu hakkında sunum yaptılar. 

Ele alınan konulardan biri sürücü destek sistemlerinin 

sektöre nasıl yansıyacağı, saatlik ücretlerin doğru 

hesaplanması ve verimsiz oto tamir proseslerinin nasıl 

optimize edilebileceğiydi. Sunum yapan konuşmacılardan 

biri oto tamir işletmelerinin yeni rakiplerle karşı karşıya 

kalacağını öngördü. Varsayımına göre, otomotiv üreticileri 

satış sonrası pazarını kendileri de keşfetmeye başlıyor ve 

modern teknoloji sayesinde güncel müşteri verilerine de 

erişimleri var. Öte yandan, etkinlikte en çok ilgi sektörde 

yoğun şekilde tartışılan bir konu hakkında düzenlenen 

panele oldu:  spot onarımlarının tamir boyası işlerinde 

belirtilip belirtilmeyeceğine kim karar veriyor? Konuyla ilgili, 

tamir boyası ve maliyet hesaplama sektörlerinden 

temsilciler arasında canlı bir münazara yaşandı. 

Toplantıda hararetli bir panel tartışması

Bu yıl Alman Oto Tamir Endüstrisi Toplantısı Wuppertal’de Standox tarafından düzenlendi.

Standox Merkezinde aynı zamanda bir ticaret fuarı da 

devam ediyordu. Fuarda, oto tamir işletmesi teçhizatçıları, 

tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları ürünlerini sunma fırsatı 

buldular. Standox  konuklarını alışılmadık bir mekân olan 

(19. yy. sonlarında hamam olarak inşa edilen ve günümüzde 

bir etkinlik mekânına dönüştürülen) Wuppertaler 

Brauhaus’a  davet etti.

Alman oto tamir endüstrisi 
Standox’u ziyaret etti

Lutz Poncelet,
Standox GmbH İş Direktörü, 
katılımcılara hitap ederken

u l u s l a r a r a s ı
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Almanya’daki motor camiasında Alexander Henkemeier, 

mükemmel özel tasarım boya işleriyle tanınır. Tasarımlarını 

özel kılan ise, kullandığı mitolojik ve hayal ürünü karakterler, 

plastik imgeler ve duyulara hitap eden renk geçişleriyle zorlu 

pinstripe tekniğini kullanarak bir fırça yardımıyla uyguladığı 

inanılmaz incelikteki çizgiler. Eserlerindeki beceri kalitesinin 

yanında, bir başka kişisel imzası da birkaç farklı yöntemden 

yararlanarak ustaca yaptığı karışımlar. Henkemeier, airbrush, 

sulu boya ve tarama tekniklerinden yararlanıyor.

Kariyerine bir oto boya tamircisi olarak başlayan Henkemeier, 

en başından beri alışılmışın dışında ve özel boya işlerine 

özellikle ilgi duymuş. Henkemeier bugüne dek hep Standox 

boyalarıyla çalışmış. Diyor ki, “Standox  ürünleriyle kaliteye 

Motor tutkunları için
eşsiz sanat eserleri

her zaman güvenebileceğimi biliyorum. Ayrıca, özel bir 

siparişim olduğunda hızlı ve doğrudan teknik yardım 

alabiliyorum.  Bu hizmet benim için gerçekten önemli.”

Henkemeier’in Almanya Bielefeld’deki şirketi AHA..!-Design  

müşterilerinin yaklaşık yüzde 90’ı Harley Davidson sahipleri; 

Henkemeier içinse bu bir sürpriz değil. Şu sözlerle açıklıyor: 

“Harley sadece bir motosiklet değil; hayata yönelik bir tavır. 

Motor için bireysel bir tasarımın olması neredeyse şart.”

g a l e r i
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Devrim yaratan
OEM gelişmeleri
Laboratuvarlardaki araştırmacılar OEM üretimi için oto boyası geliştirmek üzere çalışmalar  yaparken, 

her zaman bütünüyle yeni metotlar ve renk efektleri bulmaya çalışırlar. En son trend, sadece güzel 

görünmekten daha fazlasını yapabilen boyalar yaratmak. OEM boyalarını gelecekte neler bekliyor? 

Yaşanacak gelişmeler oto tamir işletmeleri için ne anlama gelecek? Axalta Boya Sistemlerinde 

Araştırma Şefi ve Müdürü Peter  Minko ile söyleşi yaptık.

Peter Minko, Research 
Supervisor and Manager 
Process & Application, 
Axalta Coating Systems, 
focuses on new paint  
systems.

interstandox: OEM üretimi için yapılan boya geliştirme 

çalışmalarında çok şey olup bitiyor. Araştırma alanındaki hangi 

gelişmeleri özellikle ilginç buluyorsunuz?

Peter Minko: Bana göre en heyecan verici şey bir düğmeye 

basıldığında rengi değişen yüzeyler. Bu yüzeyler elektrikle 

aktive edilen ve daha sonra görünümlerini değiştiren filmlerle 

çalışıyorlar. Öte yandan, hava koşullarına fazla dayanıklı 

olmamaları bunların en büyük eksiği; yaklaşık üç yıl sonra 

da efekti kaybediyorsunuz. Halen bu alanda yapılacak çok 

araştırma var. Bir başka büyüleyici gelişme de kendi kendini 

onaran boyalar. Hâlihazırda bu tür boyalar kullanılıyor, 

ancak araçlarda değil rüzgâr türbinlerinde. Boyaları çizilirse, 

boyanın içindeki mikro kapsüller patlayarak çiziği doldurup 

kapatıyor.

interstandox: Kendi kendini onaran boyalar? Bunlar oto tamir 

işletmelerinin sonunun habercisi mi?

Peter Minko: İşletmeler açısından ciddi bir tehdit teşkil 

etmiyor çünkü bu teknoloji sadece yüzeyi korozyona karşı 

koruyor. 

interstandox: Elektrik üreten, ısı geçirmeyen veya kir 

tutmayan işlevsel boyalar üzerine de belirli araştırmalar 

yapılıyor.

Peter Minko: Evet, doğru. Sadece güzel görünmekten ötesini 

yapabilen işlevsel boyalar kesinlikle geleceğin trendlerinden. 

Bununla birlikte, konseptten OEM üretimine hazır olana 

kadar en az beş yıl geçmesi gerekiyor. OEM ortaklarımızla 

sürekli iletişim halindeyiz ve araştırma enstitüleriyle 

yakından çalışıyoruz. Isıya geçirmez boyalar söz konusu 

olduğunda ise, hemen hemen yolun sonuna geldik.

interstandox: Isı geçirmez boyalar nasıl işliyor? 

Peter Minko: Geliştirilen bazkat boyaların içinde kızılötesi 

ışınları yansıtan pigmentler var, böylece ısı üreten kızılötesi 

ışınlar boyaya neredeyse hiç nüfuz edemiyor. Bugün, güneşin 

altında bırakılan beyaz bir arabanın içi 35°C’ye kadar 

ısınırken, siyah bir araba aynı sürede 50°C’ye kadar ısınıyor. 

Eğer araba geliştirilmekte olan kızılötesi ışınları yansıtabilen 

bir siyah boyayla boyanırsa, aradaki ısı farkı ortadan 

kalkacaktır.

interstandox: Oto tamir işletmeleri yakın gelecekte başka 

hangi gelişmeleri görmeyi bekleyebilir?

Peter Minko: Son dönemde, otomotiv üreticileri ve müşteriler 

parlaklığı ve renk derinliği çok ışıltılı olan, hiç olmadığı kadar 

pürüzsüz boyalar talep eder oldular. Bu eğilim hâlihazırda 

oto tamir işletmelerine de yansıdı. Yakın gelecekte OEM 

boyaları da gittikçe artan ölçüde efektli pigmentler içeren 

parlak özel boyaları içerecek. Şimdiden gördüğümüz kadarıyla 

da, değişen trendler ve bu türden boyaların onarımı ciddi 

bir güçlük arz ediyor. Örnek olarak renkli vernikler ile çok 

katmanlı boya sistemleri.

interstandox: Öte yandan oto tamir işletmeleri için de faydalı 

olan gelişmeler var mı?

Peter Minko: Evet, neyse ki var. OEM üretim boyama 

işleminde gittikçe artan ölçüde robot araçlarını kullanır 

oldular. Yakın zamanda tam otomatik imalat hatları görmeyi 

bekleyebiliriz. Sonuç olarak, boya uygulaması, özellikle de 

her bir katmanın kalınlığı daha tutarlı hale geliyor. Bu eşit 

boya uygulaması sonucunda renk tutarlılığı daha fazla oluyor.  

Dolayısıyla, oto onarımında doğru rengi uygulamak daha 

kolay hale geliyor.

k o n u k  y a z ı
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