


ÜRETİM / PRODUCTION

Preshane /

Montaj Hatları /

Sac Metal İşleme /

Kaynakhane /

Talaşlı İmalat /

Pressing

Assembly Lines

Sheet Metal Processing
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Form of Trust

Nitelikli Sac İşleme ve Şekillendirme
İşlemlerinde 40 Yıllık Deneyim 
40 Years of Experience in Qualified
Sheet Metal and Forming Processes



ÜRÜNLER / PRODUCTS

Press
Pres

Lazer & Punch & Büküm
Laser & Punch & Bending

Montajlı & Yarı Montajlı
Assembled & Semi Assembled

Kaynaklı
Welding

Talaşlı
Machining

Mekanizmalar
Mechanisms



Renkler, yeni ürün devreye alma süreçlerinde
APQP gerekliliklerini sağlamaktadır.

Renkler always meet the APQP requirements
in the new product commissioning processes.



MÜHENDİSLİK
ENGINEERING

Kalıp Tasarım / Mold Design
Pres kalıpları, çalışma tezgahları ve aparatları deneyimli 
ekiplerimiz tarafından, tamamen kendi bünyemizde 
tasarlanıp imal edilmektedir.

Bu doğrultuda Renkler; günümüz rekabetçi koşullarının 
gerektirdiği makina parkı ve CAD/CAM uygulamalarını 
aktif olarak kullanarak yerli ve yabancı müşterilerine hızlı, 
güvenilir çözümler üretebilmektedir.

Press tools, workbenches and apparatus are designed
and manufactured by our experienced teams in house
completely.

Renkler, in this direction; can produce reliable solutions to 
local and foreign customers competitive conditions required 
by today's machine park and CAD / CAM applications
actively.

With its strong and well-organized project teams, Renkler 
always meet the APQP requirements in the new product 
commissioning process with keeping the expectations of their 
stakeholders and especially their customers.

By systematically following the target of fast, flexible and 
correct product commissioning, it manages processes that 
will offer its customers a correct and sustainable product life 
with its strong technical infrastructure.

Proje Yönetimi / Project Management
Renkler güçlü ve iyi organize olmuş proje ekipleri ile 
paydaşlarının ve özellikle de müşterilerinin beklentilerini 
her zaman ilk sırada tutarak yeni ürün devreye alma 
sürecinde APQP gerekliliklerini sağlamaktadır.

Hızlı, esnek ve doğru ürün devreye alma hedefini siste-
matik olarak takip ederek, teknik alt yapısı kuvvetli 
çalışanları ile müşterilerine doğru ve sürdürülebilir bir 
ürün ömrü sunacak süreçleri yönetmektedir.



Our main goal is to be preferable for our
"Product Quality" and "On Time Delivery Quality"
at all times.

Temel hedefimiz; Ürün Kalitesi ve
Sevkiyat Kalitemizle her zaman
tercih edilebilir olmak.



KALİTE
QUALITY

Kalite Laboratuvarı / Quality Laboratory
Renkler kalite laboratuvarı; deneyimli, uzman kadrosuyla 
ve ona güç veren güncel teknolojik donanımları sayesinde 
ölçüm-kalite kontrol süreçlerini titizlik ve hassasiyetle 
yerine getirebilme yeteneğindedir.

Başlıca Laboratuvar Donanımları:

3D Koordinat Ölçme
2D Lazer Tarama Ölçüm Cihazı
Form Tarama Cihazı
2D Dijital Mihengir
Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı
Sertlik Ölçüm Cihazı
Yay Gücü Test Cihazı
Couloscope
Profil Projeksiyon
Kaplama / Boya Kalınlık Ölçüm Cihazı

The Main Laboratory Equipments:

3D Coordinate Measuring
2D Laser Scanning Measuring Device
Digital Form Tracer
2D Digital Height Gauge
Surface Roughness Measuring Instrument
Hardness Tester
Spring Force Tester
Couloscope
Profile Projectors
Coating / Paint Thickness Measurement Device

Renkler Quality Laboratory; has ability to precise measure-
ment-quality control processes through experienced, expert 
staff and current technological equipment.

Kalite Politikası / Quality Policy
Kalite Politikası, dinamik kalite ilkeleri esas alınarak 
oluşturulmuştur. Temel hedefimiz; ürün kalitesi ve
sevkiyat kalitemizle her zaman tercih edilebilir olmak.

Our quality policy is formed based on the dynamic quality 
principles. Our main goal is to be preferable for our "Product 
Quality" and "On Time Delivery Quality" at all times.

Sertifikalar / Certifications
• IATF 16949:2016
• ISO 9001:2015
• BS OHSAS 18001:2007
• ISO 14001:2015
• EN 15085-2
• ISO 3834-2
• TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM / SAFE PRODUCTION



#formoftrust



ÜRÜNLER

Form of Trust

PressPres /

Montajlı & Yarı Montajlı / Assembled & Semi Assembled

Mekanizmalar / Mechanisms



PRODUCTS

Lazer & Punch & Büküm / Laser & Punch & Bending

Kaynaklı / Welding

Talaşlı / Machining



REFERANSLAR
REFERENCES

Renkler olarak, elektromekanik, beyaz eşya, otomotiv ve 
benzer endüstriler için komponent üretimi ve montaj 
işlemlerini müşteri memnuniyeti için müşteriye özel ve 
çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirmekteyiz.

As Renkler, we carry out component production and 
assembly processes for electromechanical, white goods, 
automotive and similar industries in a customer-specific and 
environmentally friendly manner for customer satisfaction.




