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The N.V.S.C. company

15 yılı așan bir tecrübe ile farklı ülkelerin hava 
kuvvetleri ve sivil akrobatik ekipleri için talep 
edilen renk içeriğine uygun özel duman 
çözümleri üretiyor olmanın memnuniyetini 
yașıyoruz.

Yüksek Kalite ve en iyi performansı 
hedefliyoruz
Uzmanlarımızın geliștirdiği farklı tasarlanmıș 
duman çözümleri ile geniș bir ürün ailesine 
sahibiz. Akrobatik ekiplerin gösteri 
sırasındaki senkronizasyonu nasıl bizi 
etkiliyor ise, tasarımlarımızın hava kuvvetleri 
jetlerinde ve özel sivil uçaklardaki 
uyumluluğu ürünlerimizin kalitesini 
göstermektedir.

Ar-ge ekiplerimizin yaratıcı ve esnek 
çalıșma yöntemlerini verimli bir șekilde 
kullanıyor olması, sürekli iyileșme ve 
gelișme gerektirmektedir. 
Uzmanlarımızın sanatsal çalıșmalara imza 
attığı laboratuvarlarımız, esnek ve müșteriye 
özel çözümleri terzi edasıyla geliștirip, 
uluslararası standartları destekleyen 
çalıșmalarımızı belgelendirmektedir.
 
Terzi üslubunda yaklașımlar
Ham malzeme tedariğinden nihai ürünün 
olușumuna kadar tüm süreçlerde denge ve 
sürdürülebilirlik anahtar kelimelerimizdir. 
Doğaya ve insana olan saygımız bizim 
sorumluluğumuzdur.

Global yaklașımları önemsiyoruz.
Mühendislerimiz, müșteriye özel çözümleri, 
müșteri laboratuvarlarında çalıșır gibi aynı 
gizlilikle ve aynı amaçla ve aynı sorumlulukla 
(Çevre, Sağlık, Güvenlik) sürdürmektedir.

For more than 15 years N.V.S.C. has 
developed smoke dyes for military and civil 
aerobaic teams. We are focused on providing 
in this field the best product possible by 
accumulaing a great deal of experience and 
rewarding collaboraions with our customers.

High quality Aerobaic smoke dyes
N.V.S.C. chemical specialists have designed 
a wide Aerobaic smoke dyes product line 
compaible with the different 
smoke-generaing systems (suitable for jet 
aircrat, propellers, model air crats).

Significant R&D ability for the 
development of innovaive products
Thanks to flexible and reactive production 
tools, as well as a state of the art laboratory, 
our R&D center launches and constantly 
develops new products and processes of 
reference in our sector of activity, which are 
also in accordance with international 
standards.

Enhanced technical support/custom 
made service
From the origin of the raw material to the 
delivery of the final product, we take care of 
the stability of our supply network. 
Committed to respecting the environment 
Protecting the environment is our biggest 
concern. We work hard to find newer and 
greener solutions.

Global service provider
We propose solutions to solve problems, 
whether related to pumping material, 
cleaning, personal protective equipment, or 
waste disposal.

NV Specialty Coatings TURK (NVSC TURK Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Ști) 2018 yılında Türkiye’de Savunma Sanayi’nin lokal 
üretim stratejisini geliștirmek ve güçlendirmek için partnerlerimizle birlikte kuruldu. NVSC TURK, 51 %’i yerli olan, 3 
uluslararası Kimya șirketinin iștikakıyla kurulan Savunma Sanayi Kaplama çözümleriyle, Savunma Sanayi șirketlerine 
hizmet verecek özel bir yapılanmadır.  
• NCP Coatings Inc. located in Niles (MI) - USA,
• VE.CO Srl, located in Quattordio (AL) Italy,
• N.V.S.C. Srl, located in Quattordio (AL) Italy,
Partnerlerimizle birlikte QPL Sertifikalı ve farklı ülkelerin farklı șartnameleriyle uyumlu ürünleri, Kara Kuvvetleri, Donanma 
ve Hava kuvvetleri için üretiyoruz.
NVSC TURK, Savunma Sanayi kaplamalarının Türkiye’de üretimine hazırlandığı gibi, lokal üretici statüsüyle hızlı teslimat 
planlamasını amaçlamaktadır. 
Akrobatik gösteri ekipleri için farklı renk ve tasarım duman çözümlerini Türkiye’de üreterek farklı çözümleri lokal olarak 
hava kuvvetlerinin hizmetine sunacağız.
NVSC olarak, 3 farklı lokasyonda gelișmiș üretim imkanlarıyla, uluslararası distribütörlük ağıyla, sürekli gelișim ve 
sürdürülebilirlik ilkeleriyle hızlı, kontrollü ve kaliteli çözümler sunmaktadır. 
NVSC TURK, yüksek teknoloji askeri boyalar sağlayabilen, problem çözmede hızlı tepki verebilen, güncel askeri boya 
teknolojisine sahip projeler geliștiren esnek bir tedarikçi arayan, sürdürülebilir çalıșma ortamını hedefleyen müșterileriyle 
ortaklıklar yapmaktır. 
NVSC, Savunma Sanayi kaplamaları üzerine her türlü sorunu çözebilen, müșterilerine özel çözümler üretebilen, gizlilik 
ilkesiyle her zaman iș ortaklığını güvene dayandıran güçlü, çözüm odaklı teknik desteği ile gurur duymaktadır.

NVSC is an independent joint-venture company registered in Italy and owned by two paintmanufacturing
companies: NCP Coatings Inc. located in Niles (MI) - USA, and Ve.Co Srl, located in
Quattordio (AL) Italy. Both partners are manufacturers of military paints and QPL certified on many military speciation’s 
suitable for Land, Navy and Aerospace.
Due to the type of technology that NVSC is certified to manufacture and provide (US MIL-SPEC CARC Technology), N.V.S.C. 
Srl is recognized by the US Government as the European branch Division of NCP Coatings.
To completion of its range of products, NVSC also produces colored smokes for the Aerobatics
Teams of several Air-Forces, which are here presented.
NVSC sells directly and also through a wide network of international distributors.
Our mission is to partner with any customer looking for a flexible supplier, capable of providing high standard military 
paints, of fast reaction in problem solving and of developing projects with up to date paint technology. NVSC prides itself 
for its technical support, that can help and solve any problems.
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NATO Cage AF917

Serving the military industry

Akrobatik Gösteri Ekiplerine 

Duman Çözümleri

  Savunma Sanayi Çözümleri

Aerobatics Smoke Colors



RENKLİ DUMANLI RENKLİ GÖSTERİLER
Renklerimiz görsel olarak güzel, parlak, yoğun ve kalıcı. Müșteri 

renginde ve tonunda olabilir. Renk yelpazesi özellikle geniștir. Özel 

renkler geliștirme olasılığı neredeyse sınırsızdır.

• Yoğunluk
VECOCROM renkleriyle, gökyüzünde eșsiz yoğunluğa sahip canlı 

renkler görüntülenir.

• Performans
VECOCROM duman efekti, konsantrasyonu ve yoğunluğu sayesinde 

inanılmaz derecede performanslıdır. 

• Kalıcılık
VECOCROM son dumanı tutar ve çok kolay dağılmaz. Kalıcılığı daha 

cesur hareketlere izin verir.

COLORFUL SHOWS WITH COLORFUL SMOKES
Our colors are beautiful to the eye, bright, intense, and persistent. 

They can be of any desired shade and color. The range of colors is 

particularly wide. The possibility of developing custom colors is 

practically unlimited.

• Intensity
With VECOCROM colors, vivid colors of unparalleled intensity are 

displayed in the sky.

• Density
The VECOCROM smoke effect is amazingly powerful thanks to its 

concentration and density.

• Persistence
VECOCROM fumes last and do not dissipate so easily. Its 

persistence allows for more daring figures.

VECOCROM: Akrobatik Duman Çözümleri • the ultimate AEROBATICSOKE COLORS FARKLI UYGULAMALAR • DIFFERENT APPLICATION

Red Orange Yellow Green Blue Pruple Black

Standard colors and shades
N.V.S.C. has developed an exclusive line of color smoke products.

Parlak renklere odaklanmanın, onu tamamen beyaz bir 
duman çizgisiyle karșılaștırmaktan daha iyi bir yol var 
mı? NVSC, birinci sınıf hammadde kullanan uluslararası 
üne sahip bir șirket olarak formüle edilen OMFB-09 
ürününü sunar. OMFB-09, renkli dumanları daha da 
vurgulayacak, inanılmaz derecede kalın ve kalıcı bir saf 
beyaz duman çizgisi üretecektir.

What best way to focus on bright colors than to 
compare it with a perfectly white line of smoke?
NVSC offers the product OMFB-09, formulated by an 
internationally renowned company that uses first-class 
raw materials instead of substitute ones such as diesel, 
lubri- cants etc. OMFB-09 will generate an incredibly 
thick and persistent line of pure white smoke that will 
highlight the colored smokes even more.

OMFB-09 WHITE SMOKE

• JET
NVSC ürünleri çeșitli yapılara uygundur ve dumanlarımız duman jeneratörleri ve duman modülleriyle 
birlikte kullanılabilir.

• PERVANELER: AKROBATİK UÇAKLAR ve HELİKOPTERLER 
Ürünlerimiz uçaklar ve helikopterlerle de kullanıma uygundur.

• MODEL UÇAKLAR
NVSC model uçakları için geniș bir renk yelpazesine sahiptir.

• JET
NVSC products conform to several conurbations and our smokes can be used with smoke 
generators and smoke modules.

• PROPELLERS AIRCRAFTS AND HELICOPTERS
Our products are suitable for use also with airplanes and helicopters.

• MODEL AIRCRAFTS
NVSC has a full range of colors for model’s aircrafts

Kullanılan uçak türü ne olursa olsun, NVSC herhangi bir talebe uygun çözümler sağlayabilir.
No matter the type of aircraft being used, NVSC can provide solutions to suit any request.Ödün vermeyen Kalite…

NVSC TURK, akrobatik ekiplerin farklı Teknik beklentilerini, farklı 
ülkelerin kendine özel renkleriyle birleștirip müșteri memnuniyeti 
aramaktadır. 
Çevreye duyarlı ürünlerimiz, görsel bir sanat yaratırken, renklere 
derinlik ve parlaklık kazandıran hava araçlarıyla, beklentinizi 
karșılayan akrobatik görselini sizlere sunmaktadır.

Bașarının Anahtarı
Özel dahili laboratuvarı ile NVSC TURK, en yüksek kalite kontrol 
standartlarının karșılanmasını sağlayabilir. Bu durum,
•Teknik șartnamelere uyumlu ürünler üretmeye
• REACH ve diğer regülasyonları takip edebilmeye,
• Müșteriye özgü Teknik özelleștirmeler yapabilmeye 
• Tutarlı renk pigmentasyonları hazırlamaya
VECOCROM,  AKROBATİK DUMAN ÇÖZÜMLERİ

Uncompromising quality
NVSC has developed an exclusive line of colored smokes for the 
needs of every aerobatic team.
Rich in depth and brightness, NVSC can offer smokes that are 
beautiful to the eyes as well as environmentally-friendly.
NVSC is the provider of colored smokes to several Aerobatic 
Teams all over the World. NVSC, both directly and through its 
representatives in every continent, is able to service any request.

Keys to success
With its dedicated internal lab, NVSC can ensure that the highest 
standards of quality control are met, thus providing a finished 
product that is:
• In compliance with the technical specifications
requested by the customers, to ensure
safety on board and the standard set by any Ministry of Defense or 
private entity.
• In compliance with the strict European REACH regulations.
• Customizable at any degree.
• Consistent in color pigmentation.
VECOCROM: the ultimate AEROBATIC S
• Environmentally friendly, as it is based upon the Specifications 
set by the Italian Ministry of Defense, which are among the 
strictest in terms of pollution.


