
Genç “Ahşaba Değer Katıyoruz”
Kayalar Kimya, kuruluşundan çok kısa bir süre sonra geliştirdiği  
GENÇ markası ile ahşap koruma sistemleri alanında Türkiye’de lider, 
dünyada ise en çok tercih edilen markalardan biridir. Profesyonel ve 
bireysel kullanıma yönelik, ileri teknoloji ile üretilen 3000’i aşkın GENÇ 
ürünü her türlü ahşap yüzeyde kullanılabilmektedir. 

Mobilya sektörünün talep ve ihtiyaçlarını sürekli gözlemleyen GENÇ, 
ahşap koruma sistemlerinde Türkiye’nin ilk teknik destek, uygulama 
ve eğitim merkezini kurarak müşterilerinin taleplerine uygun hizmet 
çözümleri geliştirme becerisine de sahip olmuştur. Merkez ofisinde 
bulunan teknik destek ve uygulama departmanındaki, konusunda 
uzman personelleri ve son teknoloji ekipman yatırımı sayesinde 
müşterilerine, ihtiyaçlarına göre farklı uygulama parametreleri ve 
süreçlerine yönelik simülasyon olanağı sunmaktadır.

2016 Aralık ayında GENÇ markası Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakanlığı tarafından Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma 
programı olan TURQUALITY kapsamına alınmıştır. Mobilya boya ve 
vernikleri sektöründe Turquality programına girmeye değer görülen ilk 
ve tek markadır.
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Genç “We Enhance the Wood”
Kayalar Kimya launched Genç brand soon after its corporation in 1976. 
The brand is one of the world’s most preffered brands in furniture 
paints and varnish production sector while also being the leader of 
Turkish market. Over 3000 High-Tech Genç branded products for both 
commercial and consumer use, can be applied on any wooden surface.

While GENÇ is following the worldwide trends in wood coatings and the 
demands of furniture industry, the company has established Turkey’s 
first technical support, application and training center wood coating 
systems to design customized service solutions on buyers’ demands. 
With its experts, the technical support and application center, available 
at the company headquarters, offers simulation to buyers based on 
customized application parameters and processes.

In December 2016, by the Ministry of Economy of the Republic of Turkey, 
GENÇ brand was taken under the scope of TURQUALITY which is the 
world’s first and only state-sponsored branding program. Also, GENÇ 
brand is the first and only brand, in the furniture paint and varnish sector, 
that is worth seeing in the Turquality program.

www.kayalarkimya.com.tr

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye Fabrika / Turkey Factory 
Tepeören Kimya Sanayicileri 

Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok 
Tuzla 34956 İstanbul Türkiye

Tel: +90 (216) 593 07 27
Fax: +90 (216) 593 24 15

GENÇ Ürün Grupları
• Ahşap Renklendiriciler
• Dekoratif Grup
• GENÇ AQUA Su Bazlı Ürün Grubu
• Akrilik Ürün Grubu
• Poliüretan Ürün Grubu
• Selülozik Ürün Grubu

GENÇ Product Groups
• Wood Colourants
• Decorative Products
• GENÇ AQUA Water-Based Products 
• Acrylic Products
• Polyurethane Products
• Cellulosic Products

• Polyester Ürün Grubu
• UV Sistem Ürün Grubu
• Genç Tinting Sistem
• Tinerler
• Özel Amaçlı Ürün Grubu
• Yardımcı Ürünler Grubu

• Polyester Products
• UV System Products
• Genç Tinting System
• Thinners
• Special Purpose Products
• Auxilary Products

Kayalar Kimya
Kayalar Kimya’nın büyüme stratejisi, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklı, hızlı ve 
esnek aksiyon geliştirme becerisine sahip, ufku dünya pazarlarına açık bir misyon üzerine 
kuruludur.

Üretim hayatına 1976 yılında başlayan Kayalar Kimya, 59 bin m2 alana kurulu son teknolojiyle 
donatılmış, en ileri otomasyon sistemine sahip üretim tesislerinde stabil ve güvenilir bir üretim 
ortamı sağlamaktadır. 60 bin tonluk üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük mobilya boya ve 
vernik üreticilerinden biri olan Kayalar Kimya, sektörünün dünya çapında en prestijli şirketlerini 
belirleyen Coatings World listesine 2019 yılında 79. sıradan girmiştir.

Kayalar Kimya, Türkiye’deki % 23’lük pazar payı, 3000 farklı çeşit ürün üretim kapasitesinin 
yanı sıra 4000’i aşkın ulusal ve uluslararası müşterisi ile global anlamda kabul görmüş en iyi 
uygulamalar ve inisiyatiflerle rekabet gücünü arttırmaktadır. 60 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat 
performansı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üst üste “İhracatın Yıldızı” ödülüne değer 
bulunan Kayalar Kimya, 2016 yılı Aralık ayından bu yana GENÇ markası ile Türkiye Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanlığı tarafından Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan 
TURQUALITY kapsamına alınmıştır.

About Kayalar Kimya 
Kayalar Kimya’s growth strategy is based on a mission that focuses on innovative products 
and services as well as having fast and flexible action taking capabilities and being open to 
global markets.

Founded in 1976, Kayalar Kimya provides a stable and reliable production environment of  
total 59.000 m2 area, equipped with the state-of-the-art technology and cutting edge 
automation system.  With its 60000 tons of capacity Kayalar Kimya is one of the Europe’s 
largest paint and varnish manufacturers and 79th biggest paint company in the world as  
listed in Coatings World, 2019.

With a market share of 23% in Turkey, a range of 3000 different product range, besides its more 
than 4000 domestic and international customers, Kayalar Kimya improves its competitive 
capacity by using the globally accepted best practices and initiatives. Kayalar Kimya, which has 
been awarded successively with the “Stars of Export” award by the Turkish Exporters Assembly 
with its export performance realized in 60 countries, in December 2016, with its brand GENÇ, 
has been taken under the scope of TURQUALITY which is the world’s first and only state-
sponsored branding program by the Ministry of Economy of Republic of Turkey.



   

Düfa: “Boyanın Ustası”
Kayalar Kimya, ahşap koruma sistemlerindeki başarısını inşaat 
boyalarına da taşımıştır. Dünya genelinde 9 fabrikası bulunan Alman 
Meffert AG ile 2005 yılında ortaklık anlaşması yaparak Düfa boyalarını 
Türkiye’de üretmeye başlayan Kayalar Kimya, 2009 yılında bu ortaklığın 
tüm haklarını satın alarak Kayalar-Meffert AG şirketinin tek sahibi 
olmuştur.

Üstün Alman teknolojisi ve AB standartlarına uygun kalitesi ile Türk 
pazarında kısa zamanda kabul gören DÜFA Boya, çevre ve insan sağlığına 
duyarlı, uygulaması pratik su bazlı boyalar üretmektedir. “Boyanın Ustası” 
sloganıyla pazara renk getiren Düfa, Mix makine renklendirme teknolojisi 
ile müşterilerine sonsuz renk seçeneği sunmaktadır.

Su bazlı iç ve dış cephe ürünlerinin yanı sıra PROFITEC şantiye grubu 
ile profesyonellerin önde gelen tercihlerinden biri haline gelen Düfa, ısı 
yalıtım sistemlerinde de Düfa Thermal markası ile üretim yapmaktadır.

Kayalar AR-GE Merkezi
Yatırımları, iştirakleri ve ihracat hacmi ile ülke ekonomisine güç veren, 
Kayalar Kimya, AR-GE laboratuvarlarında yeni değerler yaratmakta, uzun 
vadeli sürdürülebilir büyüme sağlamaktadır.

ARGE Merkezi, 1700 m2’lik laboratuvar alanı ve 35 kişilik profesyonel 
kadrosu ile, Kayalar Kimya’nın Avrupa’nın sayılı üreticilerinden biri haline 
gelmesinin önemli nedenlerinden biridir. Başta TÜBİTAK olmak üzere, 
çok sayıda ulusal, uluslararası üniversite, araştırma enstitüsü ve bilimsel 
kuruluş ile ortak projelere imza atan merkez, kendine ait 100’ün üzerinde 
bağlayıcı madde üretebiliyor olması nedeniyle müşterilerinin ihtiyaçlarını 
birebir karşılayacak özel ürünler geliştirmekte ve bu sayede sektöründe 
farklılaşmaktadır. 

Kayalar Hammadde  
Kayalar Hammadde, Kayalar Kimya bünyesinde Türkiye’deki üretim sektörü 
için gerekli kimyasal hammaddelerin sağlanması amacıyla  
1996 yılında kurulmuştur.

Tekstil, cam, ambalaj, ilaç, metal sanayi, boya, kozmetik, endüstriyel temizlik 
gibi çeşitli sektörlere 70’in üzerinde hammadde tedarik ederek Türkiye’nin 
dört bir yanına sevk eden Kayalar Hammadde, temin ettiği ürünleri kendi 
AR-GE merkezinde de laboratuvar kontrollerine alarak müşterilerine kalite 
güvencesi sağlar.

Kayalar Raw Material 
Kayalar Raw Material has been founded in I996 in the organization of Kayalar 
Kimya in order to supply chemical raw materials needed for production sector 
in Turkey.

With its production items more than 70, it supplies raw materials to various 
sectors including textile, glassware, packaging & plastic, medicals, metal 
industry, paint, cosmetics, cleaning and expedites all over Turkey. Kayalar 
Raw Material creates quality assurance by taking supplied raw materials 
under laboratory controls and provides R&D support to producers as well as 
industrial solution suggestions.

Kayalar Kimya, 2012 yılında Güney Kore’nin ikinci 
büyük boya üreticisi olan Noroo markası ile stratejik 
bir ortaklığa imza atmış ve “Genç Noroo” markası 
ile endüstri boyaları, zemin kaplamaları ve oto tamir 
boyaları alanında üretim yapmaya başlamıştır.

In 2012, Kayalar Kimya established a strategic 
partnership with Noroo Paint, second leading paint 
manufacturer company in South Korea, and started 
producing industrial paints, floor coatings and car 
repair paints with ‘Genç Noroo’ brand.

Düfa: “The Master of Paint”
Kayalar Kimya started production of Düfa paints in Turkey after concluding 
a partnership contract in 2005 with Meffert AG, a German company 
operating 9 factories all around the world; the company acquired all rights 
of this partnership in 2009 and is the sole owner of Kayalar-Meffert AG.  

DÜFA, which produces environment and human health conscious, 
practical, water based paint products, gained a place in the Turkish 
market quickly with its superior German technology and EU-class quality. 
Düfa added a novel touch to the market with its “Master of Paint” motto 
and offers over thousands of color options with Mix machine coloring 
technology.

In addition to water based interior and exterior products, Düfa has 
PROFITEC construction site group which is very popular among 
professionals and also Düfa Thermal brand in insulation systems.

Kayalar Kimya R&D Center
Kayalar Kimya strengthens the national economy with its investments, 
subsidiaries and export volume, creates new values in its R&D laboratories 
and ensures long-term sustainable growth.

R&D Center, having 1700 m2 laboratory area and 35 professional staff, is 
singlehandedly one of the most important figure that made Kayalar Kimya 
a leading manufacturer in Europe. The center launches joint projects 
with several national, international universities, research institutions and 
scientific institutions, especially TÜBİTAK (Scientific and Technological 
Research Council of Turkey) and the center is capable of producing 
customized products that will specifically meet customer demands since it 
is able to produce over 100 types of resin, and this capability distinguishes 
the company from other players in the sector. 

Woodsol
Woodsol, su bazlı dış mekan ahşap 
boya ve vernikleri alanında Kayalar 
Kimya’nın 2016 yılında sektöre 
kazandırdığı en yeni markasıdır. 
Woodsol markası geniş ürün gamı 
ile kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını 
karşılarken aynı zamanda çözüm 
ortağı olma hedefi ile yola çıkmıştır. 
Ahşap malzemelerin kullanım 
ömürlerini minimum bakım 
faaliyetleri ile uzatan Woodsol, 
estetik ve dayanımı aynı anda sunar. 
İnsana ve doğaya zarar vermeyen 
Woodsol ürünleri, Avrupa Birliği 
VOC limit değerlerine uygundur.

Woodsol Ürün Grupları 
• Su Bazlı Dış Mekan Ahşap Boya 

ve Vernikler
• Su Bazlı Dış Mekan Yarı Şeffaf 

Astarlar
• Su Bazlı İç Mekan Parke Vernikler
• Dış Mekan Yağlar
• Dış Mekan Ahşap Temizleyiciler
• Performans Arttırıcı Katkılar

Woodsol
Woodsol is the newest brand of Kayalar 
Kimya that is brought into the sector in 
2016 in the field of water-based exterior 
wooden paints and varnishes. With its 
wide range of products, Woodsol brand 
has started with the goal of being a 
solution partner besides meeting all the 
needs of its users. Extending the useful 
life of wooden materials with minimum 
maintenance activities,  
Woodsol offers esthetic and strength at 
the same time. Woodsol products, that 
are harmless to human and nature, are 
compatible with the European Union 
VOC limit values.

Woodsol Product Groups
• Water-Based Exterior Wood Paints and 

Varnishes
• Water-Based Exterior Wood Stains
• Water-Based Interior Parquet 

Varnishes
• Exterior Oils
• Exterior Wood Cleaners
• Performance Improver Additives




