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HAKKIMIZDA
Zen Perde olarak her çeşit mekanizmalı ve motorlu perde sistemlerinde
uzmanız. Perde çeşitleri ve perde sistemleri alanında, 12 yılı aşkın
uygulama tecrübemiz ile stor perdeler, zebra perdeler, jaluzi perdeler,
sahne ve sinevizyon perdeleri, düet perde, silüet perde ve diğer bütün
modern perde sistemleri gibi ürünlerin projelendirilmesi ve satışı
alanlarında hizmetler vermekteyiz. Tüm projelerimizde, yüksek kaliteli
ürünlerin uygun fiyata tedarik edilmesi prensibini benimseyerek hareket
etmekteyiz.
Tedariğini yaptığımız her projede amacımız; üstlendiğimiz her işi en iyi
şekilde gerçekleştirebilmektir. Siz değerli müşterilerimize, açık, dostça ve
kalite kriterlerini gözeterek yaklaşmak ve memnuniyetinizin sürekliliğini
sağlamak olmazsa olmazlarımızdır.
Gerçekleştirdiğimiz tüm tedarik ve projelendirme işlerinde, müşteri
isteğine en uygun ürünü sunmanın en önemli misyonumuz olduğunun
her zaman bilincindeyiz.
Satış aşamasında ve satış sonrası, her anlamda size bir telefon kadar
yakın ve sürekli yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bizlere her türlü
görüş ve önerilerinizi iletmenizi diler, kendimizi sizden gelen bildirimlerle
geliştireceğimizi taahhüt ederiz.
Saygılarımızla...
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STORE PERDE
JALUZİ PERDE
SİLÜET PERDE
PROJEKSİYON PERDE
ZIP SCREEN PERDE
YAT PERDE
DİKEY PERDE
MOTORLU PERGOLA PERDE
CAM BALKON PERDE
ÇATI PERDESİ ve
KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ

MOTORLU SİSTEMLER
SAHNE VE SİNEMA PERDELERİ
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STORE PERDE
SCREEN STORE PERDE

BLACKOUT STORE PERDE

Stor perdeler zincirli veya yaylı bir mekanizma ile kumaşın alüminyum boru üzerine sarılması
esasına dayanan bir sisteme sahiptir. Yaylı sistemde perde; eteğindeki ip çekildiğinde yukarı
doğru sarılmakta mekanik sistemde ise zincir yardımı ile stora hareketlilik sağlanmaktadır.
Kumaşın gergin kalmasını sağlayan etek laması; aynı zamanda kumaşın eteğine oymalı,
boncuklu, işlemeli süslemeler eklenmesini ve çeşitliliği artırmayı sağlamaktadır.
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ZEBRA PERDE

DİJİTAL BASKILI STORE PERDE
Baskılı stor perdelerimiz, yüksek dayanımlı pvc akrilik malzeme ile
aprelenmiş kumaşlardan ve aluminyum borulu motor mekanizmalı
sistemlerden oluşmaktadır. Toz ve leke tutmayan özelliği ile börolar,
ofisler ve diğer kalabalık mekanlar için idealdir. Polyester kumaşlı tip stor
perdelerimiz ile dayanıklılığı, kaliteyi ve ekonomiyi bir arada sunuyoruz.
Keten kumaşlı stor perdelerimiz dantel ve makromeleri üzerinde
çok iyi taşıyan, göz zevkine hitap eden ve mükemmel etek süsleri ile
bulunduğu ortamlara ayrı bir hava katan perdelerdir. Geniş renk ve
desen yelpazemiz ile büro, ofis, ev ve diğer mekanlarınız için siz değerli
müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Zebra Perde, sık dokunmuş kumaşlarla, tül kumaşların, şeritler halinde aralıklı olarak
dizilmesinden meydana gelen kumaşın, stor perde gibi yukarı aşağı hareketiyle, çalışan perde
sistemidir. Çift kat kumaş kullanıldığından, perde yukarı aşağı hareket ederken, sık dokunmuş
kumaşların karşılıklı gelmesiyle ışık geçirgenliği şık bir biçimde elde edilir. Tül ve sık dokuma
kumaşın karşılıklı gelmesiyle ışık geçirgenliği engellenir ve karanlık sağlanır. Gündüz ve gece
kullanım kolaylığı sunan zebra perdelerimiz çift taraflı apre uygulama ile üretildiği için çok
dayanıklıdır. Pratik kullanım özelliği ile ofis, büro ve diğer kullanım alanları için birebirdir.
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JALUZİ PERDE
AHŞAP JALUZİ PERDE

ALUMİNYUM JALUZİ PERDE

Jaluzi Perde 16 ve 25 mm. ve 50 mm. genişliğindeki alüminyum ve ahşap şeritlerin
iplere dizilerek üst kasa kısmı içinde gizli çalıştırma mekanizması sayesinde plastik
çubuk özelliği ile 180 derece aşağı ve yukarı hareket ettirilebilmektedir. Jaluzilerde
renk seçenekleri düz renk jaluzi ana ve ara renkler olmakla beraber, ahşap
görünümlü jaluzi çeşitleri ve üzerinde delikler bulunan perfore jaluzi adı verilen delikli
jaluzi çeşidi de ayrı bir seçenektir.
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03 SİLÜET PERDE
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04 PROJEKSİYON PERDE

Silüet perdelerimiz, tül sıraları arasına dizilmiş kumaş çizgilerden oluşmaktadır ve sizlere
etkin bir ışık kontrolü sağlamakdatır. Tamamen kapatıldığında tam bir örtücülük sağlar
ve bu nedenle diğer adı tül jaluzi perdedir. Bu özellikleri ile tül yada güneşlik olarak
kullanılabilmektedir. Güneşin zararlı ışınlarını büyük ölçüde engellediği için kullanım
alanlarında sağlığınızı korur.

Kaliteli, sağlam ve uzun ömürlü sinevizyon, projeksiyon
perdelerimiz ile yansıtılan her görüntüyü olduğu gibi
izleyebilirsiniz. Çeşitli ebat ihtiyaçlarınız için uygun fiyat
garantisi ile size en uygun çözümü sunuyoruz. Gün ışığında
gösterimler için gri perde sistemlerimiz de mevcuttur.
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ZIP SCREEN PERDE

Zipscreen fermuarlı perde sistemlerimiz ile pratik ve dış korumaya ihtiyaç duyduğunuz tüm
yaşam alanlarınızda uygun fiyat ve kaliteli ekipmanlarımız ile hizmetinizdeyiz. Uygulandığı
her alanda, evinizde, işyerinizde ve kış bahçelerinizdfermuarlı zipscreen perde modellerimiz
ile dekoratif güzellik ve etkin ısı ve ışık kontrolü yakalayacağınızdan emin olabilirsiniz.
Yağmur, rüzgar ve tüm diğer hava şartlarından maksimum korunma için bu tip perdeler
maksimum performans gösterecektir.
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06 YAT PERDELERİ
PLİSE PERDE

Çift katlı, yüksek dayanımlı kumaştan imal, bal peteğini andıran
dokusuyla pencerelerinize ayrı bir hava katan düet perdelerimiz ile
yaşam alanlarınızı renklendirin. Geniş desen ve renk çeşitliliği ile
düet perde sistemlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

DÜET PERDE

Yatlarda kullanılabilecek, sınırlı perde çeşitlerinden Plise ve
Düet Perdeler, hem kullanım amacına uygun hem yatay ve
dikey kullanıma uygun hem de sorunsuz perde çeşitlerindendir.
Kumaşlarının dayanıklılığı özellikle nem ve tuza dayanıklıdır.
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07
KLASİK YAT PERDE

DİKEY PERDE
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MOTORLU PERGOLA PERDE
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CAM BALKON PLİSE PERDE
Her mevsim balkon keyfiniz için tasarlanmış bir sistemdir. Dış etkenlerin ve hava
şartlarının balkonunuzdan yararlanmanızı engellediği durumlarda cam balkon sistemini
kapatarak dış dünyaya tamamen kapalı, fakat aynı zamanda tamamen panoramik bir
kapalı mekan elde etmiş olursunuz.
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ÇATI PERDESİ ve
KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ
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Geniş renk yelpazemiz, motorlu ve uzaktan kumandalı mekanizma
çözümlerimiz ile bahçelerinizin eğimli camları ve tepe camları için
uygulanan perde modellerimiz ile kış bahçesi dekorasyonunda
iddialıyız. Üçgen dairesel ve yamuk camlar için uygulanabilme
esnekliğimiz ile her türlü pencere sistemine montaj esnekliği
sağlıyoruz. Özel tasarımı ile toplandığı zaman yer işgal
etmeyen sistemi ile gece gündüz, günün her anında göz zevkiniz
bozulmayacak.
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MOTORLU SİSTEMLER
Motorlu perde sistemlerimiz tüm perde çeşitlerine uygulanabilir, teknoloji ve pratikliği bir arada sunan modern
perde sistemleridir. Ofis, işyeri ve evlerinizde motorlu perde sistemlerimiz ile perdelerinizin kontrolünü tuşlar
yardımı ile rahatça kullanılmaktadır. Özellikle yüksek ve geniş alan uygulamaları için perdelerinizin kontrolü
olabildiğince kolay olacaktır. Mekanizma sayesinde boru içine yerleştirilen sistem, motorun çalışması ile perdenin
istenilen şekilde hareket etmesi sağlar. İstenilen yerde durdurulabilir, uzaktan kumanda veya butonlu kullanılabilir.
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SAHNE VE SİNEMA PERDELERİ
Motorlu sahne perde uygulamalarımız, bulunduğu sahneyle renk ve tasarım bütünlüğünü ve
uzaktan kumanda veya tuşla hareket kolaylığı sağlar. Hatasız mekanizma sistemi ile yüksek
kaliteli malzeme ve kumaşlardan üretilmektedir. Yukarı-aşağı, yukarı toplanır, iki parça açılırkapanır çeşitlerimiz ile tiyatro, sinema ve diğer gerekli mekanlar için hizmetinizdeyiz.

