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Her karışı değerli 
bu topraklardan 
aldığımız ilhamla; 
barit, kuvars, 
dolomit, silikat ve 
talk gibi bugüne kadar 

boyalarımızda hammadde 

olarak kullandığımız 

daha birçok değerli taşı, 

göz alıcı bir şekilde 

duvarlarınıza taşıyoruz.

Size, yaşam alanlarınıza 

değer katacak birbirinden 

şık renk seçenekleri 

sunuyoruz.  
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barit



Barit, sadece birbirinden 
güzel sarı tonlarıyla değil, 

zımparalamaya karşı 
dayanıklı olmasıyla da öne 

çıkıyor. Özellikle AlpinaSilan 
ipeksi mat® parlaklığındaki 

boyalarımızdan en üstün 
performans ve görünüm 

alınmasını sağlayan 
macunlarda tercih ediliyor.

Barit’le sarının 
benzersiz tonlarını 

keşfedin...



B A R İ T
Sarı dikkat çeker. Işığın 
kaynağıdır. Mutlulukla, 
neşeyle, eğlenceyle ilişkilidir. 
Odaklanma, çalışma ve 
bilgiyi hatırlamada fayda 
sağlar. Canlı ve sıcak bir 
etki bırakır. 



Işıltı 40 Işıltı 15

İstiridye 15

Kehribar 205

Kehribar 50Rezene 25

Rezene 60

Rezene 210

Rezene 90

Işıltı 75 Limoni 75 Işıltı 150

Renkler fikir vermek amacıyla kullanılmıştır. Baskı tekniğinden dolayı orijinal 
renklerden farklılık gösterebilir.  Renklerin gerçeğe en yakın halini Filli Boya Renxmatik 
yelpaze kartelasında inceleyebilirsiniz.
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dolomit



Üstün beyazlık ve 
mat doku istenilen 
tavan gibi iç cephe 

yüzeylerde dolomitin 
kendine has yapısı 
sayesinde nitelikli 

ürünler elde etmek 
çok daha kolay.

Dolomit yeşil ve 
tonlarıyla huzur 
bulanlar için...



D O L O M İ T
Yeşil yaşamın, bitki 
örtüsünün rengidir. 
Zihni duygusal ve mantıksal 
olarak uyarır. Doğru karar 
vermede etkilidir. Gözü en 
dinlendiren renktir. Huzur 
ve rahatlama ile ilişkilidir. 
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Renkler fikir vermek amacıyla kullanılmıştır. Baskı tekniğinden dolayı orijinal 
renklerden farklılık gösterebilir.  Renklerin gerçeğe en yakın halini Filli Boya Renxmatik 
yelpaze kartelasında inceleyebilirsiniz.



DEĞERLİ 
TAŞLARDAN 

DEĞERLİ 
MEKANLARA

kuvars



AmphiSilan’ın üstün silikon 
teknolojisi ile Quartz’ın doğallığı 

ve dayanımı bir araya geliyor; 
ortaya AmphiSilan    ’ın 

dış cepheler için sunduğu, 
fark yaratan özellikler çıkıyor. 

Quartz’ın kendine has ışıltısı ile 
dış cephelerde estetik renkler 

elde edilirken, üstün  dayanımı 
ile atmosferden gelebilecek 
asidik etkilere ve yüzeyden 

gelebilecek alkali oluşumlara 
karşı dayanım sağlanıyor.

+

Birbirinden estetik 
seçenekleriyle 
kırmızı Kuvars 

tonları...



K U V A R S
Kırmızı tüm uyaranlar arasında 
ilk dikkat çekendir. Heyecan ve 
mutluluk verir. Kan basıncını 
arttırır, nefes alış verişini 
yükseltir, koku duyusunu 
çoğaltır. Güç ve kuvvetle 
ilişkilendirildiği için sportif 
bir renktir. 
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Renkler fikir vermek amacıyla kullanılmıştır. Baskı tekniğinden dolayı orijinal 
renklerden farklılık gösterebilir.  Renklerin gerçeğe en yakın halini Filli Boya Renxmatik 
yelpaze kartelasında inceleyebilirsiniz.
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silikat



Dünya’daki tüm mineral grupları 
arasında en geniş yere sahip 

ve yerkabuğunun yaklaşık 
%90’ ını oluşturan silikatlar, 

doğadaki en önemli doğal mineral 
grubudur. AlpinaLife ile boyanmış 

mekanlarda, ürünün silikat modifiye 
akrilik bağlayıcı yapısı ile VOC 

ve biyosit içermemesi sayesinde, 
boyadan gelebilecek olumsuz 

etkiler sıfıra indiriliyor. İç mekan 
hava kalitesi artarken, sizlere 

estetik ve doğa dostu bir boya 
seçeneği sunuluyor.

İlham veren mavi Silikat 
tonları ile duvarlarınız 

sanat eserine dönüşsün.



S İ L İ K A T
Mavi konsantrasyonu 
arttırır. Karar verme 
mekanizmalarını geliştirir. 
Derin düşünce ve 
meditasyonla ilişkilidir. 
Kalp ritmi ve solunumu 
yavaşlatma, sakinleştirme 
etkisi vardır. 
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Renkler fikir vermek amacıyla kullanılmıştır. Baskı tekniğinden dolayı orijinal 
renklerden farklılık gösterebilir.  Renklerin gerçeğe en yakın halini Filli Boya Renxmatik 
yelpaze kartelasında inceleyebilirsiniz.
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talk



Yumuşaklık hissinin önemli 
olduğu kozmetik, kağıt ve 

benzeri alanlarda da sıklıkla 
kullanılan talk, duvarlarınıza
Alpina Max ile huzur veren 
bir soft doku ve soft matlık 

kazandırıyor.

Talk ile gri ve 
kahverengi tonlarının 
benzersiz uyumuna 

şahit olun.



T A L K
Gri rahatlatıcı ve 
sakinleştiricidir. 
Odaklanmaya yardımcı 
olur. Kahverengi tabiatla, 
evrenle ilişkili bir renktir. 
Yoğun, güvenilir, sıcak ve 
pozitiftir. Aynı zamanda 
sakinlik ve huzur verir.

Renkler fikir vermek amacıyla kullanılmıştır. Baskı tekniğinden dolayı orijinal renklerden farklılık gösterebilir. 
Renklerin gerçeğe en yakın halini Filli Boya Renxmatik yelpaze kartelasında inceleyebilirsiniz.



Renkler fikir vermek amacıyla kullanılmıştır. Baskı tekniğinden dolayı orijinal renklerden farklılık gösterebilir. 
Renklerin gerçeğe en yakın halini Filli Boya Renxmatik yelpaze kartelasında inceleyebilirsiniz.
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Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:38
34852 Maltepe - İstanbul
Tel: 0 (216) 571 10 00
Faks: 0 (216) 571 11 16
e-mail: tuketici_danisma@betek.com.tr
www.filliboya.com

web sayfasına 
ulaşmak için QR 
barkodu akıllı 
telefonunuz ile 
okutunuz.

facebook.com/FilliBoya

twitter.com/FilliBoya




