


RÜZGAR KONTROLÜ VE DAYANIMI

Bu ürün, kullanılan malzemenin delikli yapısı ve fermuar dişleri sayesinde alternatif ürünlere 
göre rüzgâra karşı çok daha dayanıklıdır. Fermuar dişleri sayesinde kumaş, ürünün yan 
kanallarından kurtulmaz.

Bu ürün, binayı güneş ışınlarından koruyarak iç mekân iklimini optimal düzeyde tutmak için 
tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı engelleyen yapısal güneş koruma ve perdeler,  sizi yaz aylarında 
klima ve soğutma sistemlerini yoğun olarak kullanmaktan kurtarır, böylelikle bütçenize önemli 
derecede katkıda bulunur. Kış aylarında ise içeriye giren ışığı optimum düzeyde ayarlamanızı 
sağlar. Seçilen kumaşın tipine bağlı olarak ısı direncini farklı derecelerde ayarlamak da mümkün 
olabilir. 

Ürünleri kullanırken dış çevre görüntüsünün kaybolmaması -alternatif ürünlerin çoğunda 
kaybolmaktadır- oldukça önemlidir. Seçilen kumaş tipine bağlı olarak görüntünün şeffaflığını ve 
derecesini ayarlayabilmek mümkün kılınmıştır.

 

IŞIK KONTROLÜ

Güneş ışınları, cam yüzeye temas etmeden bu perdelere temas eder. Bu nedenle güneş 
ışığının parlama ya da yansıma ihtimali yoktur. Bu ürünle mekân içine giren ışığın derecesi 
ayarlanabilir.

ISI VE ENERJİ KONTROLÜ

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlayan ve uluslararası geçerlilikteki 
tek çerçeve olarak belirlenen Kyoto Protokolü’nü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 
181 ülke imzalamıştır. Belirlenen çerçevede mikro düzeyde bireylerin, makro düzeyde ise 
toplumların enerji tüketimlerini azaltmaları gerekmektedir. Binaları soğutmaya çalışmak, önemli 
bir enerji tüketim faaliyetidir. Bu faaliyeti azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için bu 
ürünün kullanılmasının çok büyük faydaları vardır. Çünkü aşırı enerji tüketiminde ortaya çıkan 
gazlar, sera gazlarını artırarak küresel ısınmaya yol açmaktadır.

Bu ürün, sinek ve böcek gibi her tür haşeratı mekânların içine girmesini engellemektedir. 

KYOTO PROTOCOL (ENERJİ TASARRUFU) 

SİNEKLİK OLARAK KULLANILABİLME

GÖRSEL TEMASIN DEVAMLILIĞI



içerideki şıklığın
dışarıdaki fermé’si



GENEL ÖZELLİKLERİ

www.fermezip.com

Kumaş Özellikleri

%30 Polyester                 %30 PVC                             %40 Ferrari Formülasyon

Ön gerilimli bir malzeme olduğundan kalınlığı diğer ürünlere göre çok düşüktür.

Yağmur suyuyla kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir.

Toz tutmayan, koku yaymayan bir kumaştır.

Uzun süreli kullanımlarda güneş ışığı, rüzgâr gibi dış etkenlerden etkilenip 
sararma, solma ve sarkma yapmaz. 

Kumaş delikli bir malzeme yapısına sahip olduğundan nefes alır ve yoğuşma 
yapmaz.

Üzerinde anti fungus denilen kimyasal bir malzeme kaplıdır.Antibaktariyel bir 
üründür.

Mantar ve bakteri üretmez.

UV baskı yöntemiyle kumaş üzerine istenilen renk, desen ve logo çalışması 
uygulanabilir.

Alev almazlık sertifikası mevcuttur. 

Kumaş olarak Ferrari Soltis serisinin yüksek mukavemetli malzemeleri kullanılır.

Motor olarak Somfy marka en üst segment ürün kullanılmaktadır.

Yapısal sistemler elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerden oluşur. 
Aksesuarları, bağlantı elemanları ve tamamlayıcı ögeleri paslanmaz çelikten veya 
korozyona dayanıklı komponentlerden üretilir.

400 cm

450 cm
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