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الرؤية - الرسالة - املؤسسة

شهاداتنا

Perdesan مقدمة عن

الستائر املعدنية / مزاياها

PRD-F-4525 (الرتدد)

PRD-F-4525 رسم هنديس

PRD-M-9022 (النظام املغناطييس)

PRD-M-9022 رسم هنديس

PRD-A-9028 (نظام املحرك)

PRD-A-9028 رسم هنديس

PRD-H-9022 (نظام املقبض)

PRD-H-9022 رسم هنديس

PRD-SM-9022 (نظام اإلنزالق املغناطييس )

PRD-SM-9022 رسم هنديس

PRD-SH-9022 (نظام املقبض املنزلق)

PRD-SH-9022 رسم هنديس

PRD-B-4522 (نظام الزر )

PRD-OB-4522 (نظام الزر أعيل الزجاج)
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- املحتوي -



- الرؤية -
PERDESAN .هي الجودة التي تنتج بشكل متطور

- الرسالة -
  تجلب رشكة Perdesan  .الرضا الدائم بالنجاح و تجلب النجاح بالجودة والجودة بالعمل الج�عي املستقر و الثقة

- املؤسسة -

 بدأت الرشكة عام 2005 إنتاج الستائر املعدنية التي ب� الزجاج املزدوج ومن خالل تجارتها يف الزجاج املزدوج أصبحت الرشكة
 .املنتجة الوحيدة يف هذا القطاع يف منطقة انطاليا

.تحرص رشكتنا دا£ا عيل جعل مبدأ الثقة هيكل للرشكة وملنتجاتها وترتب عيل ذلك استمرارها يف أع�لها بشكل مستقر دائم  
̈ة واملتطورة ، أعطت رشكتنا أهت�م الستث�رات البنية التحتية املناسبة وتطوير املنتجات  نتيجة  للظروف التكنولوجية املتغ

.وذلك من خالل املشاركة يف املعارض املحلية واألجنبية ل¯  تكتسب  منظوًرا جديداً يف قطاعها
 قدمت الرشكه  لعمالئها خدمات يف مختلف األنظمة مع الرتكيز عيل الشكل والج�ل. مع األخذ يف االعتبار احتياجات . 

املستهلك� يف إطار مفهوم الخدمة املمتازة
 .تستمر رشكتنا يف تقديم خدماتها مع التجار داخل وخارج تركيا وذلك من خالل موقعها يف منطقة انطاليا الصناعية

 قامت رشكتنا عام 2015 بافتتاح فرع  يف مدينة ازم¨ لتلبية احتياجات زبائننا يف منطقة ايجة, ويف العام التايل 2016 تم افتتاح
 فرع  يف الجانب االوروÀ من مدينة  اسطنبول, اما يف عام 2017 تم افتتاح فروع  يف مدن صقاريا وقيرصي وأنقرة وبذلك

  .تكون رشكتنا قد حققت تطوراً يف تلبية احتياجات عمالئها
 .هدفنا هو التقدم بخطوات ثابتة كل يوم يف تقديم خدمة ذات جودة عالية يف هذا القطاع بنظرة جديدة وأكÂ ثقة
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-شهاداتنا-



إنتاج الستائر املعدنية التي ب الزجاج املزدوج



الستائر املعدنية هي منتج يتحكم يف أشعة الشمس األفقية والس�ح بدخول القدر الكايف من الضوء الطبيعي و الشمس و هي تحتوي عيل نظام تشغيل متعدد

االستخدامات يحتوي عيل عنارص مغناطيسية طويلة املدي و توفر الح�ية الكاملة ضد الألحوال الجوية و األوساخ والغبار 

تحتوي ستائر الزجاج املزدوجة املصنوعة من تركيبات زجاجية مختلفة عيل نظام� تحكم مختلف� يدوي ومحرك

ال يوجد خطر التلف

نظيفة يف جميع األحوال  

 عزل مرتفع للصوت والحرارة 

 حرمة األماكن الخاصة  

  توف¨ الطاقة  

 توف¨ مساحات بتصميمها الداخيل املناسب  

 التحكم يف الضوء و الشكل املناسب

مناسبة لجميع أشكال النوافذ  

االستخدام طويل املدي
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-الستائراملعدنية-

-مزاياها-
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Perdesan Jaluzi® – PRD-F-4525;
نظام يدوي مغناطييس مع خاصية اإلمالة فقط يف الفراغات 

الهوائية 22 مم أو 25 مم 
 خاصية اإلمالة عن طريق زر الرتدد املثبت عىل الزجاج بواسطة رشيط ذو متانة عالية  

هي تقنية يدوية مغناطيسية خارجية مثبتة عىل املناطق العليا أو السفىل من السطح الخارجي للزجاج
            هذه املميزات تجعل  استخدامها سهل يف األماكن العامة مثل املستشفيات واملكاتب الحكومية واملدارس

وجود تقنية الحمل القابل للطي

تحرك الرشائط بشكل محوري

    إمكانية التشغيل يف الزجاج املصفح مقاس 8 مم 4 + -4  4 مم - 5 مم - 6 مم

رشائط الستائر  16 مم و 12.5 مم

مم. 22 ، 25 الفراغات الفاصلة

خيارات األلوان مختلفة  

استخدام مغناطيس النيود�يوم املخترب مغناطيسيا

www.perdesanjaluzi.com06

PRD-F-4525 (الرتدد)

-التفاصيل التقنية-
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Perdesan Jaluzi® PRD-M-9022 
عبارة عن نظام يتم تشغيله بواسطة تقنية يدوية مغناطيسية ,

يتم وضعها ب� وحدات الزجاج املزدوج ذو الفراغات الهوائية  22 مم و 25 مم
خاصية اإلمالة والرفع بفضل جهاز السلسلة املثبت أعيل الزجاج

  تستخدم تقنية جهاز املط وتقنية املغناطيس الخارجي املثبتة برشيط ذو متانة عالية عىل الزوايا اليمنى أو
اليرسى للسطح الخارجي للزجاج بشكل يدوي

الفراغات الفاصلة 22 ، 25 مم

                                                 رشائط الستائر 16 مم و 12.5 مم

مناسبة وحدات الزجاج املزدوجة الي مكان تستخدم فيه بفضل هيكلها الحاد

إمكانية الرتكيب مثل تجميع الزجاج املزدوج بدون الحاجة ايل اي عملية بعد النجارة

 خيارات األلوان مختلفة

 القدرة عىل التشغيل حتي6 مرت مربع                                                                              

بواسطة مغناطيس النيودÚيوم املخترب مغناطيسيا

يستخدام يف الزجاج الذي س�كة وجهه األمامي  4 مم ، 5 مم و 6 مم

PRD-M-9022 (املغناطييس)

-التفاصيل التقنية-
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Perdesan Jaluzi® PRD-A-9028 
 عبارة عن نظام يعمل بإعطاء الحركة لتقنية املحرك التي تم وضعها ب� وحدات النوافذ املزدوجة ذات

الفراغات الهوائية  25 مم و 28 مم
 ال يتم استخدام اي تقنية عىل الزجاج الخارجي حيث يتم وضع محرك مستقل 24 واط يف القسم العلوي

الداخيل
 و يوصل كابل املحرك الذي تم إخراجه من الزاوية العليا للزجاج بكابل املحول الكهرباÞ عن طريق املقبس

الكهرباÞ. يوفر خاصية الرفع واإلمالة عن طريق جهاز التحكم أو مستقبالت الحائط

تصميم هادئ ، محرك قوي

الرتكيب السهل

التحكم يف املحرك ب� -20 1وحدة بجهاز تحكم واحد

جهاز تحكم عن بعد اختياري

حساسية جهاز التحكم تصل ايل مسافة 35 مرت

رشائط الستائر 16 مم12.5- مم

الفراغات الفاصلة 25 مم - 28 مم

إمكانية العمل حتى 4 مرت مربع

PRD-A-9028 (نظام املحرك)

-التفاصيل التقنية-
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Perdesan Jaluzi® PRD-H-9022 
     نظام تشغيله عبارة عن تحكم تقنية املقبض بشكل يدوي من الخارج من ثقب 10مم مفتوح عيل السطح

Þالخارجي العلوي للزجاج مع 22مم او 25مم فراغ هوا
 منتج قادر عيل التخلص من مشكلة سحب الزجاج املزدوج للهواء وذلك عن طريق وصلة صممت خصيصا

وتم وضعها فوق تقنية املقبض
خاصية االمالة والرفع بفضل جهاز السلسلة املثبت أعيل الزجاج

 االستخدام  اليدوي لتقنية جهازاملط  وتقنية املغناطيس الخارجي املثبتة برشيط ذو متانة عالية عىل الزوايا
اليمنى أو اليرسى للسطح الخارجي للزجاج

الفراغات الفاصلة 22 مم و 25 مم

رشائط الستائر 16 مم 12.5- مم

مناسبة وحدات الزجاج املزدوجة الي مكان تستخدم فيه بفضل هيكلها الحاد

الرتكيب بدون الحاجة ايل اي عملية بعد النجارة مثل تركيب الزجاج العازل للحرارة

خيارات األلوان مختلفة

  (االستخدام يف جميع كثافة الزجاج املطلوبة للوجه األمامي للزجاج  (4مم20-مم

 قطر الثقب 10 مم ، مركز الثقب  من األعىل إىل األسفل 35 مم ومن الحافة 37 مم

إمكانية العمل حتى 6 مرت مربع  

PRD-H-9022 (مع املقبض)

-التفاصيل التقنية-
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منذ عام 2005 وحتي اليوم  و نحن ننتج من أجل العا�

 Perdesan Jaluzi® PRD-SM-9022عبارة عن نظام يتم تشغيله بواسطة تقنية يدوية مغناطيسية
تم وضعها ب� وحدات الزجاج املزدوج ذات فراغات الهوائية åقاس  22 مم  

                                  خاصية ا اإلمالة والرفع بفضل جهاز السلسلة  بس�كة 11مم مثبت أعيل الزجاج
 يستخدم بشكل يدوي عن طريق تقنية جهاز املط وتقنية املغناطيس الخارجي املثبتة برشيط ذو متانة

                   عالية عىل الزوايا اليمنى
                              أو اليرسى للسطحي الخارجي للزجاج 

الفراغات الفاصلة  22مم

 رشائط الستائر مقاس 16 مم و 12.5مم

 مناسبة وحدات الزجاج املزدوجة الي مكان تستخدم فيه بفضل هيكلها الحاد

الرتكيب بدون الحاجة ايل اي عملية بعد النجارة مثل تركيب النوافذ املزدوج

خيارات ألوان مختلفة

استخدام  مغناطيس النيودÚيوم املخترب مغناطيسيا

استخدامه يف الزجاج الذي كثافة وجهه األمامي  4 مم و 5 مم و 6 مم

االنزالق والنجارة و انتقال الدرف بسهولة

القدرة عىل العمل حتى 2.5 مرت مربع  

PRD-SM-9022(نظام اإلنزالق املغناطييس)

-التفاصيل التقنية-
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Perdesan Jaluzi® PRD-SH-9022
 نظام عبارة عن تحكم تقنية املقبض بشكل يدوي من الخارج   من ثقب 10مم مفتوح عيل السطح

Þالخارجي العلوي للزجاج مع 22مم او 25مم فراغ هوا
 منتج قادر عيل التخلص من مشكلة سحب الزجاج املزدوج للهواء وذلك عن طريق وصلة صممت خصيصا

وتم وضعها فوق تقنية املقبض
خاصية اإلمالة والرفع بفضل جهاز السلسلة بس�كة11مم مثبتة أعيل الزجاج

 االستخدام  اليدوي لتقنية جهازاملط وتقنية املغناطيس الخارجي املثبتة برشيط ذو متانة عالية عىل الزوايا
     اليمنى أو اليرسى للسطح الخارجي للزجاج

الفراغات الفاصلة 22مم

رشائط الستائر مقاس 16 مم و 12.5 مم

  سهولة انتقال الدرف                                                                             

                                                                                         ألذي لديه آلة الالنزالق

     والنجارة

مناسبة وحدات الزجاج املزدوجة الي مكان تستخدم فيه بفضل هيكلها الحاد

 الرتكيب بدون الحاجة ايل اي عملية  بعد النجارة مثل تركيب الزجاج العازل للحرارة

خيارات األلوان مختلفة

 قطر الثقب 10 مم ، مركز الثقب  من األعىل إىل األسفل 35 مم ومن الحافة 37 مم

إمكانية العمل حتى 4 مرت مربع 

PRD-SH-9022  (نظام املقبض املنزلق)

-التفاصيل التقنية-
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Perdesan Jaluzi® PRD-B-4522 نظام يدوي مع خاصية اإلمالة فقط مع
فراغ هواÞ يقدر ب 22 مم أو 25 مم 

 بإخراج  الحبل الحديدي املنطلق من الطرف العلوي للزجاج  ايل سطح النجارة
وتثبيته بالزر يصبح جاهزاً للعمل

بإدارة الزر لليم� أو اليسار  èيل الستارة

الفراغات الفاصلة 25-22 مم

 رشائط الستارة 16 و12.5 مم

  مناسبة وحدات الزجاج املزدوجة الي مكان تستخدم فيه بفضل هيكلها الحاد

وجود  ألوان املختلفة

إمكانية العمل حتي 6 مرت مربع 

PRD-B-4522 (نظام الزر)

-التفاصيل التقنية-
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Perdesan Jaluzi® PRD-OB-4522 نظام يدوي حيث  

 يتم استخدام تقنية النقبض من خارج عن طريق الثقب 10 مم املؤدي للسطح 

الخارجي من أعيل الزجاج مع فراغ هواÞ يقدر ب 22 مم أو 25 مم

 منتج لديه القدرة عيل التخلص من مشكلة سحب الزجاج املزدوج للهواء وذلك عن

طريق وصلة صممت خصيصا وتم وضعها فوق تقنية املقبض

                       يقوم الزر املثبت عىل الزجاج  بحركة اإلمالة فقط

الفراغات الفاصلة-22 25 مم

 رشائط  الستارة 16  و 12.5 مم

  مناسبة وحدات الزجاج املزدوجة الي مكان تستخدم فيه بفضل هيكلها الحاد

خياراأللون املختلفة   

إمكانية العمل حتي 6 مرت مربع  

PRD-OB-4522 (نظام الزر أعيل الزجاج)

-التفاصيل التقنية-
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Perdesan Jaluzi®  PRD-P-9025,   هو نظام يعمل بواسطة تقنية يدوية مغناطيسية 
يتم وضعها ب� وحدات الزجاج املزدوج ذو فراغ هواÞ يقدر ب 22 مم - 25 مم

                
وجود خاصية الرفع بفضل  نظام السلسلة  مثبتة أعيل الزجاج

 استخدام آلية الجهازاملطاطي وتقنية املغناطيس الخارجي املثبتة برشيط ذو متانة عالية 
عىل الزوايا اليمنى أو اليرسى للسطح الخارجي للزجاج بشكل يدوي

الفراغ الفاصل -22  25مم

ق�ش مقاوم ألشعة الشمس

إمكانية العمل يف النوافذ املوازية لألرض

الوقاية من أشعة الشمس

خيارات األلوان مختلفة

 إمكانية االستخدام يف كل مكان يوجد فيه وحدات النوافذ املزدوجة بفضل الجسم الحاد

الرتكيب بدون الحاجة ايل اي عملية  بعد النجارة مثل تركيب الزجاج العازل للحرارة

إمكانية العمل حتى 4 مرت مربع بواسطة مغناطيس النيودÚيوم املخترب مغناطيسيا

PRD-P-9025 (نظام الستارة القابل للطي)

-التفاصيل التقنية-
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PERDESAN JALUZİ
Antalya Org. San. Böl. 3. Kısım 35. Cd. No: 8 Döşemealtı / ANTALYA • Tel: 0 242 221 22 29 - Faks: 0 242 340 20 01

info@perdesanjaluzi.com • www.perdesanjaluzi.com

PERDESAN İSTANBUL
istanbul@perdesanjaluzi.com

PERDESAN İZMİR
izmir@perdesanjaluzi.com

PERDESAN SAKARYA
sakarya@perdesanjaluzi.com

PERDESAN KAYSERİ
kayseri@perdesanjaluzi.com

PERDESAN ANKARA
ankara@perdesanjaluzi.com

OTELLER
LİMAK LİMRA OTEL   KEMER
LİMAK ARCADİA GOLF RESORT   BELEK
LİMAK LARA DELUXE   KUNDU
DEFNE DEFNEM OTEL    SİDE
AKRA BARUT OTEL   LARA
DİAMOND HİLL RESORT   ALANYA
CLUB PHASELİS HOTEL   GÖYNÜK
ORKA SUNLİFE RESORT   FETHİYE
SÜRAL OTEL    MANAVGAT
BELLİS DELUXE HOTEL   BELEK
PAPİLLİON AYSCHA   BELEK
RİXOS    BELDİBİ
SHEERWOOD BREEZERS RESORT   KUNDU
THOR LUXURY OTEL    BODRUM
SULTAN OF DREAMS    MANAVGAT
GRANADA OTEL   BELEK
NİRVANA LAGOON VİLLAS  BELDİBİ

HASTANELER
MEMORİAL     ANTALYA
DÜNYA GÖZ HASTANESİ   ANTALYA
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  ANTALYA
ONKOLOJİ HASTANESİ   AFYONKARAHİSAR
DEVLET HASTANESİ   KULU-KONYA
DEVLET HASTANESİ   BEYŞEHİR-KONYA,
ARAŞTIRMA HASTANESİ  KONYA
DEVLET HASTANESİ   ELAZIĞ
MERKEZ EFENDİ DEVLET HASTANESİ MANİSA

DEVLET DAİRELERİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ   ADANA
HÜKÜMET KONAĞI   SİVASLI-UŞAK
EMNİYET BİNASI   SİİRT
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   KIRKLARELİ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ    ADANA

DİĞER PROJELER
VOLVO    ANTALYA
SKODA    ANTALYA
OYAK RENAULT     BURSA
AGT AĞAÇ SANAYİ    ANTALYA
ANTALYA SPOR TESİSLERİ  ANTALYA
ATİLLA V. KONUK TESİSLERİ  ANTALYA
PINARLAR İNŞ.   ANTALYA
NATURA PARK   KONYA
KESKİN İNŞ.    ADANA
KALESİRİUS                                           MERSİN
CANDEMİR İNŞAAT-SAFİR KONUTLARI    GAZİANTEP
SEBZECİ YAPI-GRAND DELUXE         GAZİANTEP
GÜVENOĞLU İNŞAAT-KORU PARK    GAZİANTEP
ÇAKMAK İNŞAAT                                  BANDIRMA
KAVAS YAPI    NEVŞEHİR
NEYZAN NOTA   İSTANBUL
KELEŞOĞLU İNŞAAT   İSTANBUL
VADİ ŞEHİR    İSTANBUL
ORHAN ŞAHİN   KEMERBURGAZ
KIZILKAYA BELEDİYESİ   BURDUR
YENİŞEHİR BEL. SANAT MERKEZİ  MERSİN
ANTALYA HAVALİMANI   ANTALYA 


