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2020 Hastane Rayı

teknik perdede çözüm ortağınız
          

Alanında profesyonel kadromuz ve özel imalat makinelerimizle İstanbul´da üretim yapmaktayız ve her daim 

dünya standartlarında çalışmayı tercih ediyoruz. Ürünlerimizi imal ederken ihtiyaç duyduğumuz parçaların en 

kalitelilerini dünyanın dört bir yanından ithal ediyoruz ve perde imalatında dünya markası olma yolundayız.
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biz kimiz?

misyonumuz

vizyonumuz

Vatan Perde ve Perde Sistemleri olarak 2010 yılından bu yada perde imalat sektöründe Türkiye´nin dört bir yanına hizmet 

vermekteyiz. Mekanikten pliseye, jaluzi perdeden raylı sistemlere kadar perdenin her çeşidini ve rengini yaşam alanınıza, 

dekorasyonunuza uygun şekilde üretmeyi, kaliteli ve tam hizmet vermeyi hedefliyoruz. Perdelerin üretim aşamasından 

kurulumuna kadar hizmet veriyoruz. Bizim için en değerli ve önemli unsur “müşteri memnuniyeti”. Projelerin her aşamasında 

müşterilerimizi memnun kılmak için sürekli ve sağlıklı bir iletişim kuruyoruz.  Müşterilerimizin istediği ürün çeşitlerini üretirken, 

onların talebine saygılı bir tutum izliyoruz. Bu sebeple birinci önceliğimizi her alanda doğru ürünü ortaya çıkarmaya ayırıyoruz.

En kaliteli ürünleri en uygun maliyetle, söz konusu dekorasyona uygun şekilde imal edip, 

Üretiminden kurulumuna kadar her aşamasında tam hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak.

Ürünlerimizle dünya pazarında isim sahibi olmak, tüm rakipleri domine edip, 

Dünyada alternatifsiz bir hizmet sunmak ve Türkiye´yi hakkıyla temsil edebilecek bir markayı dünyaya kazandırmak.



hastane
rayı

İhtiyaca göre U, L, I ve Oval şekillerde temin edilebilen hastane perdesi rayı, 33x15 standart 

ebatlara sahip olup, alt ve üst kanalları bulunan alüminyum raydır. Kolay ve sorunsuz bir  

 şekilde kullanılabilen, işlevsel bir mekaniğe sahiptir.

Sağlık kuruluşlarında, hastanın mahremiyetini sağlamak amacıyla kullanılan hastane perdesinin 

imalatı; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hastane perdesi teknik şartnamesi  

dahilinde leke tutmaz, anti-bakteriyel, alev almaz kriterleri göz önüne alınarak yapılmaktadır.
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Hastane perdesi kumaşı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından antibakteriyel ve leke tutmaz  

nitelikte sağlık bakanlığı logolu özel olarak ürettirilen kumaştır. Kullanımı hem özel hem  

devlet sağlık kurum ve kuruluşlarında zorunlu olan kumaşın eni 335 cm olarak üretilmektedir.

kumaş özellikleri
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Proje işlerinde aliminyum ve kumaş için renk seçenekleri  

özel çalışılabilir.Alev almayan antibakteriyel olmak üzere 

 keten ve kadife kumaş seçenekleri vardır.

hastanelere özel 
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perdekit özellikleri

Perdekit Nedir? 
Perdekit hastane perdelerine dikilen özel ekstraforu sayesinde perdelerin sökülüp takılmasını 

önemli derecede kolaylaştıran, hareket kabiliyetini arttıran yerli üretim patentli üründür.

Perdekit Ne İşe Yarar?
Hastane perdeleri hijyen sürekliliği sağlanması için sürekli sökülüp takılmaktadır. Perdekit bu amaçla üretilmiş bir üründür.  

Perdelerin sökülüp takılmasında yırtılmayı önlemek, zamandan tasarruf sağlamak ve iş yükünü azaltmak amacıyla kullanılır.  

Rulet kullanımına gerek kalmadan, kolay ve hızlı bir şekilde hastane rayına monte edilebilmektedir. Mevcut hastane  

perdenizdeki  ruletleri sökerek Perdekit ekstraforunu uygulayabilirsiniz.

Paket İçeriği : 30 Adet Zipper Soket, 30 Adet Stoper, 100m Ekstrafor
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Askı Montaj Takımı

Ek Aparatı

HR-12 Rulet
HR-03 Ray

S Kanca

Duvar  Montaj Takımı

teknik özellikleri

Hastane Rayı 33X15 ebatında alt ve üst kanallıdır. Uygulanacak alana göre U,L,I ve Oval  

şeklinde hazırlanabilir.Tavan askısı alüminyum olup yukarı aşağı ayarlanabilen bir sistemdir. 

Rayı duvara montelemek için flanş ayak kullanılır.
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çocuk güvenliği
Perde kordonları zararsız gözükseler de maalesef bebeklerin ve çocukların kordona alışmaları uzun sürebilir. 90´lı yıllardan bu yana en az on beş 

çocuk perde kordonları sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Çocuklar perde kordonları ile oynamak için karyolalara, koltuklara ve yataklara tırmanabilirler. 

Bir çocuk sadece perde kordonuyla oynadığında değil, basit bir şekilde kayma ve düşme sonucunda da zarar görebilir.Çocuklar doğaları gereği 

keşfedicidir fakat bu keşifler sırasında zarar görmemeleri için; ebeveynler ve bakıcılar perde kordonları çevresindeki eşyalara dikkatli olmalıdır.

İmalatçılar ve parekendeciler imalatını gerçekleştirdikleri ürünlerin güvenliklerini sağlamak için “kordonlu iç mekân perdeleri” için  

zorunlu standartları takip etmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, ulusal olarak zorunlu standartlar getirilmiştir.

BÜTÜN EVİ DEĞERLENDİRİN: Bütün evi ele almak en iyisidir. Köşelerden, perde zincirlerinden ve diğer tüm durumlardan  

doğabilecek kazaları değerlendirin. Tüm pencere ve panjurların etrafındaki mobilyaları kontrol edin.

ÇOCUK ODALARINI DEĞERLENDİRİN: Zamanlarının büyük kısmı yatak odasında veya bir oyun odasında geçiyorsa, odaya göz atın ve  

pencere kapamalarının güvenliğini değerlendirin ve gerekirse güvenlik kiti takın. Mobilyalarınızı pencerelerden uzaklaştırın.  

Mümkünse karyolaları ve mobilyaları penceresiz duvarlara taşıyın.

ÇOCUKLARI KABLOLARDAN UZAK TUTUN: Bebek karyolaları, sandalyeler veya yataklar gibi hareketli mobilyaları kablolardan uzak tutun.

TÜM PERDE KORDONLARINI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN: Zincirlere/kordonlara dikkat edin. Bunların hepsinin düzgün çalışıp  

çalışmadığından, yıpranmadığından ve çocukların erişemeyeceğinden emin olun. Yıpranmış kordonlarınızı ve güvenlik kitlerinizi değiştirin.

TÜM ÜRÜNLERİMİZİN YANINDA ÇOCUK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK EK PARÇALAR VERİLMEKTEDİR. KULLANMAYI İHMAL ETMEYİNİZ.
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sertifikalarımız
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Maltepe-İstanbul TURKEY 

+90 2 16 388 08 26-36

info@vatanperde.com.tr         

www.vatanperde.com.tr
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