
Her aşmada
kaliteli üretim
Butik üretim prensibi ile en iyi kalitede 
ürünler üretiyoruz.
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hakkımızda

Glory Blinds, 2007 yılından beri İstanbul’da butik üretim pren-
sibi ile en iyi kalitede üretim yapmaktadır.

Glory Blinds; ahşap jaluzi, alüminyum jaluzi, plastik jaluzi, zeb-
ra perde, stor perde, dikey perde, benthin perde, motorlu per-
de, perde ray sistemleri, plise & düet perde, vision perde, silüet 
perde, japon perde, katlamalı perde, zip perde & giyotin cam 
& pergola sistemleri, winter garden (Kış bahçesi), alüminyum 
panjur, sunslat perde, rustik & aksesuarlar ve kumaş çeşitleri, 
üretimi yapmaktadır. Ayrıca şirketimiz uzaktan kumandalı 
motorla çalışan perde sistemleri alanında da uzmanlaşmıştır.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ile çalışan firmamız üre-
timde kullandığı hammaddeler insan sağlığına hiçbir zarar 
vermemektedir. Kullanılan mekanizma ve üretim hatalarına 
karşı ürünlerimiz 24 ay garanti altındadır. Ürünlerimizi ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 kalite standart-
larına göre tesisimizde en son trendleri takip ederek yenilikçi 
bir yaklaşım ile üretim yapmaktayız.

Glory Blinds şirketimizin ürünlerini pazara sunduğu tescili 
markasıdır. Şirketimiz butik üretim anlayışı ile iş ortaklarına 
ayrıcalıklı bir iş modeli sunmaktadır.

Daima yenilikçi, kaliteli ve 
güvenilir bir firma olarak 
müşterilerimize istediği 
ürünü en iyi şekilde ve 
en hızlı şekilde sağlamak. 
Aynı zamanda butik 
üretim prensibiyle faaliyet 
alanımızda sektörün önde 
gelen kuruluşları arasında 
da yer almak.

Vizyon

iş ortaklarımıza 
ayrıcalıklı bir iş modeli 
sunuyoruz
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Ürün Çeşitliliği

Müşteri Memnuniyeti

Sürekli Gelişim

Kalite

Hızlı Teslimat

İyi Fiyat Politikası
Her kategoride tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak geniş bir ürün, renk ve 
malzeme yelpazesine sahiptir.

Glory Blinds, uzman ekibi ve satış son-
rası desteği ile müşteri odaklı çalışma 
prensibini benimsemiştir.

Glory Blinds, sektöründeki gelişmeler-
de öncü bir firma olarak sürekli gelişim 
felsefesi ile üretim yapmaktadır.

Glory Blinds, hatasız üretim anlayışı ile ürünlerini ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 ve ISO 45001:2018 kalite standartlarına göre üretmektedir. 
Ayrıca ürünlerimize 24 ay garanti verilmekteyiz.

Glory Blinds, butik üretim altyapısı ile sipariş verildikten 3 ile 5 iş günü 
içerisinde ürünleri üretir ve tam zamanında müşterilerine teslim eder.

Glory Blinds, sektöre özel ürün ve hizmet çeşitliliği ile her ürün 
grubunda sadece birim fiyatları ile değil, sağladığı katma değerlerle 
toplam maliyetleri en aza indiren çözümler sunmaktadır.

Glory Blinds sektöründe gelişmeye açık ve büyümeyi kendine 
hedef edinen profesyonel çalışanlar ile işini geliştirmektedir. Şirke-
timiz güvenirlilik ve müşteri memnuniyeti ilkesini en üst seviyede 
tutarak sektörde kalitesi ve hızlı üretimi ile bilinen bir marka olmayı 
hedeflemektedir.

Misyon
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kalite politikası

ISO 9001:2015

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın isteklerini tam olarak tespit 
etmek ve karşılamak amacı ile ürünlerimizi aşağıdaki yaklaşım-
lar çerçevesinde iş ortaklarımıza sunuyoruz:

Bu yaklaşımla üretim yapan şirketimiz ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 
kalite belgelerine sahiptir.

Glory, satın alma aşamasından 
başlayarak pazarlama, tasarım, 
üretim, kalite kontrol ve satış 
sonrası hizmetlere kadar tüm 
aşamaları kapsayan ve sürekli 
gelişmeyi hedefleyen Kalite Yö-
netim Sistemini uygulamaktadır.

Sürekli gelişmede bulunarak daha iyi ürün ve daha iyi hiz-
met vermek,
Fiyatlarda rekabet edebilir olmak,
Zamanında teslimat yapmak,
Güvenlik ve kaliteden ödün vermemek,
Firmamızın, çalışanlarımızın ve çevremizin geleceğini gü-
vence altına almak.
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ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

EN İYİ KALİTEDE ÜRÜN VE 
HİZMET YAKLAŞIMI

Dünya’da artan çevre endişeleri ile 
birlikte ISO 14001:2015, kuruluşlar için 
çevre koruma adına en yüksek sorum-
luluk olarak tanınmaya başlamıştır. 
ISO 14001:2015standartları çevresel 
yükümlülüklerin ve atıkların azaltıl-
masını, iş verimliliğinin arttırılmasını, 
maliyetlerin düşürülmesini sağladığı 
gibi şirket imajı üzerinde de önemli 
bir pozitif etkiye sahiptir.

İşletmelerde karşılaşılan en önemli 
insan kaynakları sorunlarından biri, 
çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir 
çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. 
Bu anlamda ortaya çıkan ihtiyaçlar 
ISO 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim sistemi standartlarının oluş-
masına neden olmuştur.
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ürün
çeşitleri
Her kategoride tüm ihtiyaçlarınızı karşı-
layacak geniş bir ürün, renk ve malzeme 
yelpazesine sahiptir.
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Ahşap Jaluzi

Alüminyum Jaluzi

Ahşap Jaluzi sağlıklı ve doğal olması, rahat kul-
lanımı, uzun ömürlü olması ve temizliğinin çok 
pratik olmasından dolayı en çok tercih edilen 
perde çeşitlerimiz arasındadır. Ofislerde tercih 
edilebilmesinin yanı sıra evlerde de dekoratif bir 
görünüm ve kullanımında pratiklik sağlayan bu 
perde türüdür. Kullanıcıların istekleri doğrultu-
sunda istenilen renk ve ölçülerde üretilmekte ve 
kolaylıkla montajı yapılmaktadır.

Ahşap jaluzi perde ip mekanizması, zincir meka-
nizması, veya motorlu sistemler ile kullanılabilir. 
Slatların yukarı aşağı hareketiyle karartma ve 
gün ışığının kontrolü sağlanır. Ahşap Jaluzile-
rimizin kalınlıklarını 25mm , 35mm, 50mm ve 
63mm olarak yerinize en uygun olanı tercih 
edebiliriz. Kasa rengine göre kurdele rengi ve ip 
rengi uygulaması yapılmaktadır. Kurdele sistemi 
sadece 25mm’de uygulanmamaktadır, diğer 
kalınlıklarda kurdele sistemi uygunlanır.

Perdemizin hammaddesi hafif ve dayanıklı 
madde olan alüminyumdur. Jaluzi perdelerin 
çalışma prensipleri birbirine benzerdir. Slat 
genişliklerine göre 16mm, 25mm ve 50mm 
alüminyum jaluzi seçeneklerimiz bulunmakta-
dır. Ayrıca 16 mm alüminyum jaluziyi çift cam 
arasına uygulayabiliyoruz.

Alüminyum jaluzinin tercih sebepleri arasında 
dar pencere kasalarında kolayca uygulanması 
ve estetik olarak hoş bir görüntü vermesidir. 
Ayrıca temizliğinin çok kolay olması sebebiyle 
müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir. 
Çalışma prensibi yatay olarak hareket eden 
slatlarımız gündüz modu 90 derecelik açıda 
sağlamaktadır. 180 derecelik açıda ise gece 
modu olarak kullanım sağlamaktadır. Serileri-
mizin 90’a yakın renk seçeneğinin bulunması 
iç ortama uygun renk seçimi yapmanızı kolay-
laştırmaktadır.

Alüminyum jaluzi 16mm, 
25mm, 50mm ve çift cam arası 
seçenekleri ile üretilmektedir.

Ahşap jaluzi perde ürünlerimizi 
25mm, 35mm, 50mm ve 63mm 
slat seçenekleri ile sunuyoruz.

Dar alanlardaki doğal 
güzellik

Göze dolgun ve hoş 
gelen bir seçenek

Farklı ölçüleriniz için 
alternatif

Standart dışı genişliğe 
sahip

25mm ahşap 
jaluzi

50mm ahşap 
jaluzi

35mm ahşap 
jaluzi

63mm ahşap 
jaluzi

16mm 
alüminyum jaluzi

50 mm 
alüminyum jaluzi

25 mm 
alüminyum jaluzi

Çift cam arası 
jaluzi
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Plastik Jaluzi

Zebra Perde

It is best option for humidly areas with its 
moisture resistance and elegance looks.

Bu ürün plastik ya da pvc jaluzi 
perde olarak adlandırılır. Bu ürünü 
50 mm slat genişliği ile üretiyoruz. 
Plastik Jaluzi ürünümüz ahşap 
görünümü ve hissi veren renk 
seçenekleri sunmaktadır.

Plastik jaluziler dayanıklılığı ile ban-
yo, çamaşırhane, mutfak gibi yüksek 
nemli iç mekanlar için son derece 
uygundur. Bu ürün neme daya-
nıklıdır. Gerçek ahşap jaluzilerden 
farklı olarak, yıkanabilir. Bu perde 
türü dışarıdan gelen güneşi kesme 
konusunda da oldukça başarılıdır. 
Ayrıca renk seçeneklerinin fazla 
olmasından dolayı birçok kişinin 
tercih sebebidir.

Plastic venetian blinds 50mm

Plastik jaluzi ürünlerimizi 50 mm 
slat seçeneği ile sunuyoruz.

Zebra perde ürünlerimizi actual ve 
premium serileri ile sunuyoruz.

Actual seri 110 renk ve 18 seriden oluş-
maktadır. Kumaş yapısı kalitelidir ve farklı 
modellere sahiptir.

Premium seri 75 renk ve 19 seriden oluş-
maktadır. Kumaş yapısı actual seriye göre 
daha kalitelidir.

Actual seri

Premium seri

Zebra Perde çalışma prensibi stor perde ile aynıdır. Fakat bu 
perdemiz dokusu sayesinde hem tül hem de kalın perde görevini 
üstlenmektedir.

Bu perdeyi gündüz tül olarak kullanarak odaya gün ışığının 
girmesini sağlayabilirsiniz. Güneşlik olarak kullanarak ise dışarıdan 
görünmenizi engelleyebilir ya da karanlık bir ortam oluşturabilir-
siniz. Ayrıca, kumaşın yıkanabilir olması tekrar kullanıma olanak 
sağlamaktadır. Kullanımının kolay ve pratik olması bu perdeyi en 
fazla tercih edilen perde türü yapmaktadır.

Zebra koleksiyonumuz actual ve premium serilerinden oluşmakta-
dır ve 200’e yakın renk seçeneğine sahiptir.
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Stor perde

Stor perdenin kumaş, renk ve desen 
seçenekleri oldukça fazladır. Ek olarak, 
kolay kullanımı ve ekonomik bir 
çözüm olması dolayısıyla son yıllarda 
çokça tercih edilen perde çeşididir.

Karartma (Blackout), screen, pes 
screen, mat, tül, çiftli, baskılı ve 
projeksiyon perdesi seçeneklerinden 
oluşmaktadır. Hammaddesini polyes-
ter, pamuk, akrilik gibi malzemelerin 
oluşturduğu kumaşlar ile üretim 
yapıyoruz.

Stor perdeler alüminyum borula-
ra sarılan kumaşlardan oluşur ve 
mekanizması ile aşağı yukarı hareket 
edebilme özelliğine sahiptir. Zincirli, 
yaylı ve kumandalı motorlu mekaniz-
ma ile kontrol edilebilir. Stor perde 
diğer türlere göre kolay takılması ve 
temizlenmesi sebebiyle çok daha 
avantajlıdır. Stor perde ev, ofis için en 
ideal perde türüdür.

01 02

Stor perde ürünlerimizi karartma (Blackout), 
screen, pes screen, mat, tül, çiftli, baskılı ve 
projeksiyon perdesi seçenekleri ile sunuyoruz.

Karartma dediğimiz bu kumaş çe-
şidimiz %0 güneş geçirgenliğiyle iç 
mekana güneşin geçmesini engelle-
mektedir. Aynı zamanda zengin renk 
seçenekleri ile de mekânınıza uyum 
sağlayacaktır.

Genellikle ofis ortamlarında kullandığımız perde çeşididir. Bileşimi 
kanserojen madde içermeyen cam elyaf üzerine PVC kaplamadır. Aynı 
zamanda suya ve neme dayanıklıdır. Kumaşlar, ince file şeklinde do-
kunmuştur. Tül ve kumaş arasında ışık geçirgenliği son derece başarılı 
gölgeleme yapan stor perde kumaşlarındandır. Alev almazlık özelliği ile 
perdelerin tutuşmasını engellemektedir

Karartma (Blackout) stor Screen perde
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Roller Blinds

03

04

06

05

Anti bakteriyel özelliği sayesinde bakteri barındırmaz. 
Bileşimi kanserojen madde içermeyen polyester ku-
maştan üretilmektedir. Bu perde türü, screen perdeye 
göre güneşi daha fazla keser ve anti bakteriyeldir.

En çok tercih edilen stor perde 
çeşitlerimizden birisidir. Geniş renk 
seçeneğine sahip olup, temizliği de 
son derece kolaydır.

Bu ürünümüz genellikle çiftli stor perde ile kullanıl-
maktadır. Şeffaf dokusu ile ortama şıklık katar. Zengin 
ürün çeşidi ile tercihleriniz arasına girecektir. Ürün 
nemli bir bezle silinerek temizlenebilir.

Çift stor perdeler şeffaf ve örtücü özelliği olan kumaş-
tan yapılır, tek kasa üzerinde her iki perde ayrı ayrı 
kontrol edilebilir. Çalışma prensibi, çift borulu sisteme 
sahiptir. Şeffaf olan kumaşı tül yerine, diğer örtücü 
özelliği olan kumaşı da normal perde olarak kullanabi-
lirsiniz. Desenli ve düz renk kumaşları bu üründe tercih 
edebilirsiniz.

Pes screen perde

Mat stor perde

Tül stor perde

Çiftli stor perde
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Dikey perde sistemleri

Bu ürünü 89mm and 127mm 
seçenekleri ile sizlere sunuyoruz. 
Ürün yelpazemizdeki 300’den fazla 
renk ve desen dikey perdeleri uygu-
luyoruz.

Bu perde sistemi kullanımının 
oldukça kolay olması, ürün çeşitliliği 
ve renk skalası bakımından da 
oldukça ilgi görmektedir. Ayrıca, 
kolay kurulumu ve dikey çalışma 
prensibinden dolayı çok fazla tercih 
edilmektedir. Çalışma şekilleri; 
ortadan açılım, sağ veya sola açılım 
şeklinde opsiyoneldir.

Roller Blinds

07 08

Dikey perde sistemleri ürünleri-
mizi dikey tül perde, dikey pvc 
perde, dikey alüminyum perde 
ve dikey kumaş perde seçeneği 
ile sunuyoruz.

Genellikle sunum ve projeksiyon yansıt-
malarda kullandığımız perde çeşidimizdir. 
Projeksiyon perdeleri için PVC’den özel kasalar 
üretiyoruz. Bu ürün, hafif sabunlu bir bezle 
rahatlıkla temizlenebilir. Otel, eğitim kurumları 
ve ofis gibi sunum ihtiyacının olduğu tüm 
alanlarda kullanılabilir.

İstediğiniz deseni, rengi veya resmi 
baskı halinde perdelerinize uygula-
yabileceğiniz bir perde çeşididir. Sc-
reen, mat stor ve blackout kumaşlara 
baskı yapılmaktadır. Bize kullanmak 
istediğiniz görseli yüksek çözünür-
lüklü göndermeniz yeterlidir.

Projeksiyon perdesi Baskılı stor perde
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Vertical Blind Systems

Bu ürün grubumuz yeni nesil perde olarak tül – gü-
neşlik – fon olarak kullanılan perdeleri tek bir kumaş 
içinde ve mekanizmalı olarak sunmaktadır. Bu perde 
türü dik konumda tül, 90 derece sağ / sol konumda 
ise güneşlik konumundadır. Bunun yanı sıra 50’ye 
yakın renk seçeneği ile de son dönemin en çok tercih 
edilen perde türlerindendir. Yıkanabilir olması ve 
kolay çıkıp takılması en belirgin özelliklerindendir. 
Yıkama işleminizi 600 devir 30 derecede rahatça 
yapabilirsiniz.

Dikey kumaş perde serimizdeki ürünler, 
89mm/127mm slatlar halinde dikey olarak çalışmak-
tadır. 500’e yakın kumaş seçeneği ile oldukça tercih 
edilen bir modeldir. Bu ürünümüzde screen, blackout 
(karartma) ve antibakteriyel pes screen kumaş çeşitle-
rimizden tercih edebilirsiniz. Ayrıca baskılı ve düz renk 
serilerimiz de seçenekler arasındadır.

Dikey alüminyum perdeyi 89mm slat genişliği ile 
sunmaktayız. Bu perde, ortama giren gün ışığını ve 
ısıyı kontrol edebilme imkanı sunmaktadır. Farklı 
renk seçenekleri ile kullanmayı düşündüğünüz her 
mekana uyum sağlar.

Bu ürün çeşidimiz 89 mm pvc slatlar ile dikey olarak 
bir ray üzerinde zincirli mekanizma ile çalışmaktadır. 
Dikey PVC perde geniş renk ve desen seçenekleri ile 
de tercih sebebidir. Temizlik bakımından da oldukça 
kolay bir şekilde temizlenen bu ürün en çok ofislerde 
kullanılsa da son dönemde evlerde de çok tercih 
ediliyor.

Dikey tül perde

Dikey kumaş perde

Dikey alüminyum perde

Dikey PVC perde
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Benthin perde sistemleri

Benthin perdeyi dikey ray ve motorlu sistem olmak üzere iki şekilde sunuyoruz. Gü-
neşten korunmada oldukça başarılı olan benthin dikey PVC perdeler kullanım kolaylığı 
açısından da tercih edilmektedir. Kendine özgü çalışma prensibi olan bu ürün sizlere 
Alman ray kalitesini sunmaktadır.

Benthin dikey perdeler sahip olduğu özel sistemler ile özellikle ofislerdeki tüm gerek-
sinimleri karşılamaktadır. Ayrıca butik ve lüks projelerde de çokça tercih edilir.Büyük 
projeler için, istenirse benthin raylar özel renklerde temin edilebilir. Böylece mevcut 
mimari öğeler ile renk kombinasyonu sağlanabilir.

Benthin 
perde sis-
temlerini 
motor ve 
dikey ray 
seçeneği 
ile sunu-
yoruz.

Perdelerinizi uzaktan kumanda 
edebilme imkanı sunar.

Benthin motor
Kalitesi ve özel yapısı ile kullanım 
kolaylığı sağlar.

Benthin dikey ray
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Motorlu perde sistemleri

Ray sistemleri

Motorlu perde sistemleri tüm ürün 
gruplarımızda uygulanmaktadır. Motorlu 
perde seçeneğimizde perdelerin açılıp 
kapanmasını kumanda ile kontrol ede-
bilirsiniz.

Ürünün özelliğine, ağırlığına ve yerin du-
rumuna göre sizlere en uygun seçeneği 
sunmaktayız. Motor seçeneklerimizde 
Fransa menşei Somfy motor, Alman-
ya menşei Benthin motor, Uzakdoğu 
menşei ürünlerimiz ile talebe göre en 
uygun ürünü sizlere sunmaktayız. Rahat 
ve kolay bir kullanıma sahip olan bu 
perdeler, hem evlerde hem de kurumsal 
alanlarda kullanılabilir.

Tirajlı ray, tül ve fonluk perdeler için 
korniş yerine hareketliliği kolay-
laştıran bir mekanizmadır. Perde 
hareketi ip vasıtası ile ortadan açı-
lım veya tek taraflı açılım şeklinde 
sağlamaktadır. Mekanik ve motorlu 
olmak üzere iki tip seçeneği mev-
cuttur.

Trajlı raylar genelde hastane per-
desi, otel perdesi, toplantı salonu 
perdelerinde kullanılmaktadır. Köşe 
dönüşlerinde oryantal ray tercih 
edilerek perde bütünlüğü sağlanır.

Mekanınıza en uygun motorlu 
perde sistemlerini sunuyoruz.

Ray sistemleri 
ürünlerimizi 
hastane rayı, 
manuel ve 
motorlu tirajlı 
ray seçenekleri 
ile sunuyoruz. Korniş yerine alternatif 

mekanik ray sistemleri
Korniş yerine alternatif 
motorlu ray sistemleri

Hastane perdeleri için 
seperatör raylar

Manuel tirajlı ray Motorlu tirajlı ray Hastane rayı
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Plise & düet perde

Plise ve düet perde esnek bir yapıya sahip olduğundan 
dolayı dar bölgelere, balkon perdesi, tavanlara, üçgen 
ve dairesel yapıdaki pencerelere rahatlıkla uygulana-
bilir.

Plise perdenin en önemli özelliği güneş ışığını çok iyi al-
ması ve dışarıya karşı odanın içerisini göstermemesidir. 
Yıkanabilen, silinebilen özelliği ile plise perde sistemleri 
kolay kullanım sağlar. Aynı zamanda alev almama 
özelliği ile de tercih edilmektedir. Geniş desen ve renk 
çeşitliliği olan plise perde ayarlanabilir ipleri sayesinde 
aşağı yukarı hareket eder. V hareketi sayesinde de yine 
istenilen ayarda açılıp kapanabilir. Kurulumu çok kolay 
olan bu perde türüdür.

Düet perde ise yapısı çift kat kumaşa sahiptir. Dış gö-
rünüm olarak arı peteklerini andıran şekilleri sayesinde 
sıcaklık iletiminde aktif rol almaktadır. Kullanım olarak, 
plise perdeye göre daha zor alanlar için tercih ettiğimiz 
ve kumaşı daha farklı bir perde çeşididir. Plise perde 
gibi yıkanabilir olması yine avantajları arasındadır.

Plise perde & düet 
perde ürünlerimiz es-
nek yapısı ile dar alan-
lar için en iyi seçimdir.

Plise perde dar alanlar-
da size çözüm sunar.

Düet perdenin yapısı ve 
işlevselliği ile yine dar 
alanlarda size farklı bir 
çözüm sunar.

Plise perdeDüet perde
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Vision perde

Silüet perde

Vision perde modelleri, 
kendi içerisinde vision, vision 
ribbon ve vision plus olarak 
3 farklı çeşitten oluşmaktadır. 
Paralel kumaş bantlarından 
oluşur, estetiği ve görselliği 
ön plana çıkarmayı amaç-
layan bir perde türüdür. 
Modern görüntüye sahip 
mekanik perde sistemidir.

Üç farklı sistemi bir arada çalıştıran perde sistemidir. Tül, 
jaluzi ve güneşlik görevini tek mekanizmada toplaya-
rak, pratik şekilde hareket edebilmektedir. Silüet perde, 
çifkat körüklü yapısı ile kullanım ve işlevi açısından 
sevilen bir perde çeşididir. Shadow (gölge) perde olarak 
da adlandırılmaktadır. Tamamen kapatıldığında tam bir 
örtücülük sağlar.

Motorlu ve manuel olarak tercihlerimiz mevcuttur. Bu 
perde çeşidimiz, kullanımda kolaylık sağladığı gibi, iç 
mekanlarda estetik bir görüntü yaratır. İstenilen desen-
de tasarlanabildiğinden, kişiye özel üretim imkanı da 
sağlar. Siluet perde evlerde sık kullanıldığı gibi, iş yerleri 
için de idealdir. Temizliği de kolay olan bu perdeyi 
düzenli olarak dikkatli bir şekilde silebilirsiniz.

Silüet perde ürünlerimizi üç farklı 
fonksiyon tek tip tek perde olarak 
düşünebilirsiniz.

Vision perde ürün-
lerimiz, vision 
ribbon ve vision 
plus seçenekleri ile 
üretilmektedir.
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Japon perde

Katlamalı perde

Kış bahçesi sistemleri

Japon perde, ilk bakışta dikey perdeyi anımsatsa 
da farklıdır. Bantları daha geniş ve sabittir. Bantları 
farklı malzemelerden üretilebilir bir perde türüdür. 
Sürgülü paneller olarak da adlandırılır. Ekstra büyük 
pencereleri ve sürgülü cam kapıları kaplamak için 
ve aynı zamanda bir oda bölücü olarak da kullanıla-
bilmektedir. Ayrıca, motorlu sistemler ile kullanıma 
da uygundur. Japon perdelerin çalışma prensibi stor 
perdeler ile aynıdır. Zincir yukarı- aşağı hareket ettiril-
diği zaman perde yatay olarak hareket eder.

Katlamalı perdeler, ışığın yanı 
sıra özellikle sıcaklık deneti-
minde de etkili bir çözüm-
dür. En çok öne çıkan yönü 
mekana modern ve stilize bir 
görünüm kazandırmasıdır. 
Genelde perdenin konumu 
ip veya zincirle ayarlanır. 
Zincirler plastik veya metal 
olarak tercih edilebilir. Motor-
lu sistemler ile kullanılabilen 
bir perde türüdür.

Özellikle soğuk kış ayları ve yağışlı günlerde 
bahçe önündeki alanları kullanabilmek adına 
dizayn edilen kış bahçesi cam, çelik ve profil 
malzemelerinden oluşturulmaktadır.Kış bahçesi 
sayesinde hava şartlarının kötü olduğu günler-
de bahçe alanlarımıza keyifli şekilde ulaşmak 
mümkündür.

Glory Blinds olarak teknik detaylar ile işçilik 
konusunda son derece dikkatli ve özenliyiz. Her 
aşamada doğru hesaplama yaparak en doğru 
üretimi gerçekleşmekteyiz.

Japon perde ürünlerimiz ye-
nilikçi bir görümün ile yeni 
yaşam alanları oluşturur.

Katlamalı perde gelenek-
sek perdelerinize farklı 
bir kullanım sunar.

Winter gar-
den ürünle-
rimiz zorlu 
hava şart-
larında bile 
dış mekanın 
güzellikleri-
ni içeri taşır.
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Zip perde & giyotin cam & 
pergola sistemleri

Dış mekanlarda, karanlık ve loş bir ortam oluşturmak için geliştirilen perde-
lere zip perde adı verilir. Özellikle ofislerde ve restoran gibi yerlerde ayrı bir 
bölüm oluşturmak için kullanılan zip perde, güneş ışınlarının içeriye girişini 
de önler. Böylelikle hem loş bir ortam oluşturmak hem de ortama ayrı bir 
şıklık katmak mümkündür.

Zip perdeler kafe, villa, kış bahçesi, yaz bahçesi, balkonlar, ofis içleri, açık 
teraslarda da oldukça fazla tercih edilir. Zip perde kumaşları, silinebilir ve 
yıkanabilir yapıdadır. Temizlik sonrası kumaş üzerinde iz oluşmaması için 
kumaşın kuruması beklenmelidir.

Giyotin cam ve pergola sistemleri, zip perde ile benzer alanlar kullanılan 
alternatif çözümlerimizdir.

Zip perde & gi-
yotin cam & per-
gola sistemleri 
dış mekan ile iç 
mekanı birleşti-
ren 3 farklı çö-
züm ürünleridir

İnsanların yoğun olarak gittiği 
restoran gibi yerlerde salon ola-
rak tasarlamak istenen kısımlara 
ayrı bir bölüm oluşturmak için 
kullanılır.

Restoran ve evlerin dışa açılan 
kısımlarında tercih edilir. Dış me-
kanda iç mekan sıcaklığını sağlar.

Bu ürün dış mekanın atmosferini, 
iç mekanda yaşamak isteyenler 
için ideal bir seçim olarak öne 
çıkıyor.

Zip perde Pergola sistemleri Giyotin cam
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Aluminyum 
panjur sistemleri

Alüminyum panjur sistem-
leri renk seçenekleri ile 
şıklık, yapısı ile yalıtım ve 
güvenlik sağlar.

Alüminyum panjur sistemleri, konutunuzu iklim 
şartlarından koruyarak ömrünü uzatır. İçindeki 
poliüretan köpük sayesinde, önemli ölçüde ısı 
ve ses yalıtımı da sağlar. Ayrıca hırsızlık olayları-
na karşı caydırıcı olma özelliği vardır.

Alüminyum panjur sistemleri, klasik tarzda 
makaralı olarak uygulanabildiği gibi; tüp motor 
sistemleri sayesinde otomatik olarak da uygu-
lanabilir. Bu perde türünün son derece güvenli 
olmasının yanı sıra ayrıca yapılara ayrı bir estetik 
katar.

Sunslat perde sistemleri

Dış mekan perdesi sunslat, ekstrüzyon çekim alüminyum lameller ile termik işlemlerinden geçtikten sonra butik 
olarak ölçülere göre üretilmektedir. Kullandığımız lameller ile yapıları rüzgar, darbe ve güneş ışınlarına karşı 
standartlara göre daha verimli hale geliyor. Ürünlerimiz tamamı motorlu sistem olup iki tip sistem kullanmaktayız. 
Bunlar; butonlu düz motor ve radyo frekanslı alıcılı motordur. 

Sunslat dış mekan perdesinin ana malzemesi olan lamellerin kalınlığı ortalama 1mm ve genişliği ise 80mm konkav 
şeklindedir. Bu özelliği sayesinde soğuk mevsimlerde yaklaşık olarak %35-40 ısı tasarrufu sağlamaktadır. Kullandığı-
mız dış cephe motorları için kullanılan kablo ortalama 2*1,5 TTR’dir.

Sunslat perde 
sistemleri so-
ğuk mevsimler-
de %35-40 ora-
nında ortalama 
ısı tasarrufu 
sağlamaktadır.



20

Rustik & aksesuarlar
Perdelerinizde kullandığınız taşıyıcı olan korniş yerine 
kullanılan alternatif ve dekoratif bir aksesuar çeşididir. 
Duvar veya tavan olmak üzer iki farklı şekilde montaj 
yapılabilir.

Bu ürün grubundaki ürünlerimiz ise şöyledir: pirinç 
rustik, polyester rustik , parlak rustik, nikel rustik, inox 
rustik, aluminyum rustik, ferfore rustik, metal renso, 
polyester renso, metal askılık, rustik bağlantı aparat-
ları ve rustik halka. Rustik perdelerimizin tamamlayıcı 
ürünler ise şöyledir: taç, renso, braçol, askılık brizler.

Metal ve inox rustik ile mekanın havası-
nı değiştirebilirsiniz.

Polyester rustik ile farklı desen ve seçe-
neklerine ulaşabilirsiniz.

Pirinç rustik seçeneklerimiz ile eskitme 
görüntüsünün keyfini çıkarın.

Rustik seçimlerinizde; braçol, renso, briz, 
kol bağı ve perde askılık yardımcı ürünle-
rimiz tamamlayıcı olacaktır.

Metal rustik Polyester rustik

Polyester rustik Aksesuarlar

Rustik & aksesuar ürün-
lerimizden size uygun 
olanı seçebilirsiniz. Rus-
tikleri metal, polyester 
ve pirinç seçenekleri ile 
sunuyoruz.
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Kumaş çeşitleri

Zebra perde kumaşlarına 
ilişkin katalogları size su-
nabilmemiz için bizimle 
iletişime geçiniz.

Stor perde kumaşlarına 
ilişkin katalogları size su-
nabilmemiz için bizimle 
iletişime geçiniz.

Dikey tül perde kumaş-
larına ilişkin katalogları 
size sunabilmemiz için 
bizimle iletişime geçiniz.

Hastane perde kumaş-
larına ilişkin katalogları 
size sunabilmemiz için 
bizimle iletişime geçiniz.

Karartma (Blackout) 
perde kumaşlarına ilişkin 
katalogları size suna-
bilmemiz için bizimle 
iletişime geçiniz.

Fonluk perde kumaşlarına 
ilişkin katalogları size su-
nabilmemiz için bizimle 
iletişime geçiniz.

Screen perde kumaşları-
na ilişkin katalogları size 
sunabilmemiz için bizim-
le iletişime geçiniz.

Zebra perde 
kumaşları

Stor perde 
kumaşları

Dikey tül perde 
kumaşları

Hastane perde 
kumaşları

Karartma (Blackout) 
perde kumaşları

Fonluk perde 
kumaşları

Screen perde 
kumaşları

Zengin ürün seçeneklerimiz ve kaliteli kumaş çeşitlerimiz ile sizlere birçok seçenek sunmaktayız. İstediğiniz her renk 
ürünü toptan kumaş satışımızla tedarik edebilirsiniz. Zebra kumaş, stor kumaş, screen kumaş, blackout (karartma) 
kumaş, dikey tül kumaş, fonluk kumaşlar, hastane perdesi kumaşları ve birçok çeşidi toptan olarak tedarik ediyoruz.

Zengin 
ürün ve 
renk seçe-
neklerimiz-
le toptan 
kumaş 
çeşitlerimizi 
beğeninize 
sunuyoruz.
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Tül & fon perde

Evlerin, ofislerin, hastane odaları vb. mekânların 
mahremiyetine katkı sağlar. Ayrıca geniş ürün 
yelpazemiz ile fon perdeler mekanların dekoras-
yonuna da katkı sağlar.

Klasik mekanlarda için dantel detaylı tül perdeler 
tercih edilebilir. Ayrıca saten detaylara sahip 
perdeler de değerlendirilebilir.

Fon PerdeTül Perde

01 02

Glory Blinds çok özel tül ve fon kumaş 
koleksiyonu ile toptan ve perakende 
olarak müşterilerine hizmet ver-
mektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında 
faaliyetlerini sürdüren şirketimiz 
tasarım ve kaliteden ödün vermeden 
çalışmaktadır. Dünyanın önde gelen 
tül ve fon kumaş koleksiyon markala-
rıyla birlikte iş ortaklığı yapıyoruz.

Yeni nesil iç mimari projelere kolek-
siyonumuzdaki perdelik kumaşları-
mızla değer katıyoruz. Bünyemizde 
bulunan iç mimar ve satış danış-
manlarımızdan destek alarak yaşam 
alanlarınıza sanatsal dokunuşlar 
yapabilirsiniz.

Bu etkileyici dünyanın kapısını 
aralamak için koleksiyonlarımıza göz 
atmak üzere sizi showroomumuza 
bekliyoruz.

Dünyanın önde gelen tül ve fon 
kumaş koleksiyonları ile yaşam 
alanlarınıza sanatsal bir dokunuş 
yapıyoruz.



23

Döşemelik kumaş

Zengin ürün seçeneklerimiz ve kaliteli dö-
şemelik kumaş çeşitlerimiz ile sizlere birçok 
seçenek sunmaktayız. Şönil, ipek, ipek kadi-
fe, villa kadife vb özellikli döşemelik kumaş-
larımızla tasarımlarımıza ayrıcalıklı bir fark 
katmaktan mutluluk duyuyoruz.

İç mimari proje bölümümüzün uzman 
kadrosu ile tasarımda maksimum verim-
liliği hedefliyoruz. Glory Blinds olarak kali-
teden ödün vermeden yüzlerce desen ve 
renk varyantı bulunan kumaşlarımız ara-
sından mekanınızın tasarımına en uygun 
kumaşlarla size özel tasarım ve üretimler 
yapıyoruz.

Tüm döşemelik koleksiyonumuz ve diğer 
tüm koleksiyonlarımız için sizi de mağaza-
mıza bekliyoruz.

Şönil, ipek, ipek ka-
dife, villa kadife vb 
özellikli döşemelik ku-
maşlarımız ile yaşam 
alanlarınıza sanatsal 
bir dokunuş yapıyo-
ruz.
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Duvar Kağıdı

Glory Blinds duvar kağıdı koleksiyonunda üreti-
mi olan yüksek standartlarda markaların ürünle-
rinden oluşmaktadır.

Müşterilerimizin isteğine bağlı olarak vinil, keçe 
ve tekstil tabanlı duvar kağıtları ile her mekan ve 
fonksiyona uygun çözümler sunmaktayız.

Ayrıca, kişiye özel duvar kağıdı tasarım ve ima-
latı ile ayrıcalıklı alternatif sunmaktayız. Detaylı 
sunum için iç mimari proje bölümümüzü ziya-
ret edebilirsiniz.

Yüksek standart-
larda duvar kağıt-
ları ile her mekan 
ve fonksiyona 
uygun çözümler 
sunmaktayız.
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Aksesuarlar

Glory Blinds aksesuar koleksiyonumuzla 
size özel tasarladığımız ürünlerimizle ya-
şam alanlarınızdaki konforunuza sanatsal 
bir değer katıyoruz.

Aksesuar koleksiyonumuzu oluşturan 
bracol, rustik, ip perde koleksiyonlarımı-
zın yanı sıra mekanlarınızı güzelleştirecek 
abajur, ayna, kırlent gibi dekorasyon ürün-
lerimizi de sizlere sunmaktan memnuniyet 
duyuyoruz.

Tüm aksesuar koleksiyonlarımızı görmek 
için sizi de showroomumuza bekliyoruz.

Bracol, rustik, ip 
perde koleksiyonla-
rımızın yanı sıra me-
kanlarınızı güzelleş-
tirecek abajur, ayna, 
kırlent gibi dekoras-
yon ürünlerimiz ile 
yaşam alanlarınıza 
sanatsal bir değer 
katıyoruz
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hiz-
metler-
imiz
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İç Mimari Projeler

Mimari ve iç mimari projelerin, imalat ve uygulama süreçlerinin 
her aşamasını özenle takip eden departmanımızda konsept tasa-
rımlarıyla kişiye özel projeler üretmekteyiz.

Bünyemizdeki tüm özel koleksiyonlardan yapılan özenli seçim-
lerimizle yaşam alanlarınızda modern, sofistike, kreatif ve vizyon 
sahibi tasarımlarımızla fark yaratıyoruz.

Eğitim kurumları, sağlık kurumları, iş merkezleri, kamu kurumla-
rı, otel, konut, villa, malikane, çalışma ofisleriniz, mağaza, kuaför 
salonu, güzellik salonu vb. yaşam alanlarınızda, iç ve dış tüm me-
kan projelerinizde mimari proje bölümümüzle çözüm ortağınız 
oluyoruz.

Ayrıntılı bilgi için mimari proje bölümü ekibimizle iletişime geçe-
bilirsiniz.

Glory Blinds İç Mi-
mari proje bölümü 
olarak yaşam alan-
larınızı 3D tasarım-
larla projelendiriyor 
ve profesyonel 
çözümlerle hizmet 
veriyoruz.
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Özel Projeler

Otel, hastane, konferans salonu, toplantı salonu, 
balo salonu gibi özel mekan projelerinizde sun-
duğumuz özel tasarım çözümlerimiz ile sizlere 
kaliteli, keyif alacağınız ve fark yaratacağınız bir 
hizmet sunuyoruz.

Özel projeler bölümümüzdeki deneyimli mi-
marlarımızla, zengin çeşitli koleksiyonlarımız 
arasından oluşturduğumuz projelerinizde akılcı 
çözümlerimizle sektörde güveneceğiniz çözüm 
ortağınız oluyoruz.

Ayrıntılı bilgi için proje ekibimizle iletişime ge-
çebilirsiniz.

Otel tekstili, hastane 
tekstili, perde sistemleri, 
sahne perdeleri ve di-
ğer tasarım unsurlarıyla 
proje, imalat ve uygula-
ma süreçlerini sizler için 
yönetiyoruz.
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