
CAM BALKON PiLiSE PERDE TEKNİK ŞARTNAMESi

. perde kumaşı güneşten etkilenmemeli, deforme olmamalı, yırtılmamalı ve

yanmamalıdır.

ı perde kumaştan katlı kırık sistem şeklinde yapılmalıdır.

o kum3ş güneşi engelleyen ve kıran özelliklere sahip olmalıdır.

. Kumaş %7 (+ ve| %10 geçirgenliğe sahip olmalıdır.

o Kuma§ %15 pamuk %85 polyester kumaştan olmalıdır.

. kumaş perde sistemi 4 aparatl mekanizma ile monte edilip iplerle manuel kontrol

sistemi ile çalışmalıdır.
. kumaş perde sistemi alttan ve üstten açlllr sistemle çalışır olmalıdır.

ı perde kumaşları lazer kesici sistemlerle kesilmeli yan taraftan tiftiklenme, ip sökme

gibi hatala r oluşmamalıdır.
. Toz ve leke tutmayan jokerli kumaştan olmalıdır.

. kendi kendinitemizleyen, güneş ışınlarıyla temizleyen kumaş cinsi olmalıdır.

o perdeler manule sistem ile kontrol edilmelidir.

o perdenin montajl ve aparatlarl firma tarafından temin edilip yerinde monte

edilmelidir.
o Renk seçimi kurum tarafından yapılacaktır.

. 3 yıl garantili olacaktır.

ı Metal aksamı yüksek ısıda fırınlanmış aliminyum boyalı olmalı ve renk

değiştirmemelidir.
o Nakliye ve montaj firma tarafından karşılanacaktır.

o kırık bozuk dökük olan malzemeler bire bir firma tarafından değiştirilmelidir.

o perdeler iso kalite belgesine sahip olmalıdır. (Aslı veya fotokopisi)
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