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BAŞARIMIZIN 
ELBETTE Kİ 

BAZI 
SEBEPLERİ 

VAR



Dünyan ın en büyük fi rma la r ı y la 
çalışıyoruz; çözüm odaklı, deneyimli ve 
uzman kadromuzla en iyi ve en çok ürün 
seçeneğini “Park Stor” markamızla 
sunuyoruz, zamanında teslimat yapıyoruz, 
kalite / fiyat performansını ve müşteri 
memnuniyetini önemsiyoruz, sektörün 
lider firmalarından biriyiz. 

NEDEN 
PARK 
PERDE ?



1986 yılından beri hizmet verdiğimiz sektördeki başarımızın 
elbette ki bazı sebepleri var : “ çalışıyoruz ! “  

Dünyadaki yenilikleri araştırıyoruz, disiplinli ve 
programlı çalışıyoruz !  

Teknolojik donanım ve uzman kadromuzla fark 
yaratmaya çalışıyoruz ! 

700’ü aşkın bayimizle sektördeki lider konumumuzu ve etki 
alanımızı daha da büyütmeye çalışıyoruz ! 

Bunca yılın tecrübesi ile yakaladığımız kalite / fiyat 
performansımızın avantajı ile çalışıyoruz ! 

İlham veren çözümlerimizle müşterilerimizin hayallerini 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz ! 

Çünkü bahane üretmek için değil çözüm üretmek  
için çalışıyoruz ! 

İnsan odaklı olmaktan, saygı ve sorumluluktan ödün 
vermeden çalışıyoruz ! 

Bu ülkeden aldığımızı yine bu ülkeye yatırarak değer 
yaratmaya çalışıyoruz ! 

Çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz ! 

Daha iyi olmak için sürekli çalışıyoruz ! 

Severek çalışıyoruz !  



Müşteri Memnuniyeti 
Müşterilerimiz ile güvenilir, samimi 
ve kalıcı ilişkiler kurmayı önemseriz. 
Tecrübe ve bilgi birikiminden 
kaynaklanan avantajlarımız ile 

kaliteli, hızlı, güvenilir, tamamen müşteri odaklı hizmetler sunarak onlara kusursuz bir 
deneyim yaşatmak esas ilkemizdir. 

Sürekli Gelişim 
Müşterilerimizin beklentilerini, önerilerini titizlikle ele alır hizmet ve ürünlerimizi 
geliştirmek için gereken süreçleri sürekli iyileştirerek sürdürülebilir olmasına çalışırız. 

Çözüm Odaklılık 
İhtiyaçlar doğrultusunda hızla harekete geçerek etkin çözümler üretiriz. 

Erişebilirlik 
Müşterilerimiz tüm şikayet, öneri, soru ve talepleri için iletişim kanallarımız aracılığıyla 
bizlere kolaylıkla erişim sağlayabilirler. 

Hızlı Geri Bildirim 
Birbiriyle etkileşim halinde olan iletişim kanallarımız sayesinde geri bildirim 
mekanizmaları kurar ve gerekli aksiyonları alırız. Müşterilerimiz tarafından iletilen tüm 
başvuruların en kısa sürede cevaplandırılmasına önem veririz. 

Objektiflik 
İletilen tüm başvuruları objektif bir çerçevede ele alarak değerlendiririz ve çözüm 
sürecinde objektiflik kriterlerini göz önünde bulundururuz. 

Gizlilik 
Müşterilerimizin kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmayız. 

İLKELERİMİZ



Ürün güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Ürünlerimizin 
insanlara, canlılara ve çevreye herhangi bir zarar vermediğinden emin 

o l m a k i ç i n  g ü v e n l i k v e 
kalite  standartlarını uygulamaya 
özen gösteriyoruz. Konuyla ilgili 
gerekli çalışmalarımızı bilimsel 
raporlar ve tüketicilerden gelen 
yeni bilgiler doğrultusunda 
güncelliyoruz. Ürünlerimizin risk 

değerlendirmesini kullanım amaçlarını da göz önüne alarak güvenlik, 
kalite ve çevresel etki kapsamında dikkate alıyoruz. 

ÜRÜN 
GÜVENLİĞİ



STOR PERDE 

Pencerelerinize modern ve şık bir görünüm kazandıran stor 
perdeler; siz içerden dış manzaranın keyfini yaşarken özel nitelikli 
kumaşları sayesinde güneşin UV ışınlarını filtre ederek mekanınızın 

ve eşyalarınızın zarar görmesine engel olur.  



PLISSE & DUETTE 
PERDE 

Çok yönlü ve dekoratif 
PLISSE  & DUETTE perde 

modellerimiz 64 farklı 
geometrik biçimde 

uygulanabilir.



ZEBRA PERDE 
Tül ve güneşlik perdelerin aynı 

sistemde buluştuğu ZEBRA 
perdeler ışık ve güneş 
kontrolünü aynı anda 

sağlayabilirler.



ALÜMİNYUM  
JALUZİ PERDE 

16, 25 ve 50 mm 
seçenekleri ile 

yaşam alanınıza 
değer katar. 

JALUZİ PERDE 
JALUZİ perdeler 
ile yatay olarak 

elde edilen farklı 
açılar sayesinde 
ışık kontrolü ve 
mekan içinde 
estetik bir 

ortam 
gerçekleşir.

AHŞAP  
JALUZİ PERDE 
Kulanılan FSC 

sertifikalı 
masif slatlar 

Endonezya’nın 
sürdürülebilir 

ormanlarındaki 
ağaçlardan elde 

edilir.

DERİ  
JALUZİ PERDE 

Oteller ve tekne 
sahipleri tarafından 

tercih edilen son 
derece estetik ve 

lüks bir perde 
çözümüdür.



Tül perde ile yatay jaluzi perdenin harika birleşiminden oluşan 
PETEK perde istenildiği kadar gizlilik ve ışık kontrolü sağlar. 50 

mm ve 70 mm’lik seçenekleri mevcuּמur.

PETEK PERDE



JAPON PERDE 
Yanlara doğru 

hareket edebilen 
panelleri ile estetik 
görünüme sahip 
modellerimizden 

JAPON perde 
oldukça kolay 
temizlenebilir.  



 

ALÜMİNYUM  
DİKEY PERDE 
Son derece 
sağlam 
alüminyumdan 
yapılmıştır ve 
temizliği çok 
kolaydır.

KUMAŞ  
DİKEY PERDE 
Sınırsız sayıda 89 
mm ve 127 mm 
kumaş dikey perde 
modeli mevcuּמur.

DİKEY PERDE 
Yaşam alanınıza 
üst düzey değer 

katar ve çok iyi bir 
güneşe yön verme 
özelliğine sahiptir.

PVC  
DİKEY PERDE 
Mekanınızın 
ölçülerine göre 
uygulanabilecek 
seçeneklerden 
dilediğinizi tercih 
edebilirsiniz.



 MOTORLU  
KATLAMALI 

PERDE 
Oturduğunuz 
yerden tek bir 

hareketle 
perdelerinizi 

kumanda 
edebilirisiniz.

MOTORLU  
KIŞ BAHÇESİ & 

ÇATI PERDESİ 
Ulaşılması zor 

perdelerinizi 
rahatlıkla açıp 

kapatabilirsiniz.

MOTORLU PERDE 
Perdelerinizi tek bir 
dokunuşla kontrol 

edebilmenin 
konforunu 

yaşayabilirsiniz.

MOTORLU  
JALUZİ PERDE 

Son teknoloji ürünü olan motorize 
sistemlerimiz ile yaşamınıza keyifli 

bir  rahatlık sağlayabiliriz.



 

MOTORLU  
PLISSE PERDE 
Muhtelif 
programlama 
seçenekleri ile 
perdelerinizi 
dilediğiniz şekilde 
hareket 
eּמirebilirsiniz.

MOTORLU  
STOR PERDE 
Motorlu 
sistemlerimiz 
uzaktan kumanda, 
duvardaki buton, 
akıllı ev sistemleri 
yada cep 
telefonlarından 
kontrollü olarak 

kullanılabilirler.

MOTORLU  
ZEBRA PERDE 
Tatildeyken bile 
eviniz yada 
ofisinizin 
perdelerini 
hareket 
eּמirebilirsiniz.



TRAJLI RAY 
TRAJLI RAY sisteminde çalışan 

tüm malzemeler birbiriyle 
uyum içinde ve sessiz bir 

performans için tasarlanmıştır 
ve son derece kullanışlıdır. 
Perdelerinizi el değmeden 

kolayca açıp kapatabilirsiniz. 
Böylece kirlenmeyi ve kırışıklığı 

engellemiş olursunuz.



 

CAM BALKON PLISSE 
PERDE 

İleri teknoloji ürünü kumaş 
seçenekleri ile zararlı UV ışınlarını % 

80 oranında engeller. Seçilen 
kumaşa bağlı olarak tam karartma 

sağlayabilirler ve açılır kapanır 
camlar için ideal perde sistemleridir.



KIŞ BAHÇESI & ÇATI 
PERDESİ 

Kullanılan yumuşak dokulu, 
çok uzun ömürlü kumaşların 
özellikleri sayesinde önemli 

ölçüde enerji verimliliği 
sağlanır. Her türlü geometrik 

şekildeki camlara 
uygulanabilir. Kış 

bahçeleriniz veya çatı 
pencereleriniz için eşsiz 

perde çözümleridir.



HONEYCOMB PERDE 
Çok özel kumaşları 

sayesinde ciddi bir ses ve ısı 
yalıtımı oluşturur. Yaşam 

alanlarınızın yaz aylarında 
serin, kış mevsiminde sıcak 

olmasına yardımcı olur. 
Çarpıcı bir renk koleksiyonu  

içeren Honeycomb 
sistemleri en üst kalite 

malzemeler ile  
üretilmektedir.



 KATLAMALI PERDE 
Klasik perde modellerinin 

modern sistemler ile 
harmanlanması sonucu 

ortaya çıkmıştır. Kullanılan 
kumaşa göre etkili bir 
gizlilik ve ışık kontrolü 

sağlar.

İPLİ SİSTEM KURDELALI SİSTEM

KUTULU SİSTEM



Güneş, rüzgar, yağmur gibi dış etkenler ile haşerelere engel 
olmak için tasarlanmıştır. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 
teknolojik yapısı sayesinde ışık geçirgenliği ile birlikte 

kumaştaki gözeneklerle hava sirkülasyonu sağlar.

ZİP PERDE



MOTORLAR 
Perdelerimizde kolay 
kullanımlı motorlar 

tercih ediyoruz. Tümü 5 
yıl ve ayrıca servis 

garantisi 
kapsamındadır.

NICE

MOSEL

BASCO

SOMFY



VIP ARAÇ PERDE SİSTEMLERİ

Zararlı ve rahatsız edici güneş ışınlarını engeller ve aynı 
zamanda gizliliğinizi koruma altına alır sizi meraklı gözlerden 

ve potansiyel tehlikelerden korur.



TREN VAGONU PERDE SİSTEMLERİ

Sadece raylı taşıma araçları için tasarlanmıştır. TREN 
VAGONU perdelerimiz son derece kolay kullanımlı özel 

sistemlerdir.



Hürriyet mah. Taşocağı Cad. No:18/A-B Çağlayan  
İstanbul 0212 246 52 70 (pbx)  

info@parkperde.com

www.parkperde.com


