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TENTE–PERGOLAVE GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

HİKAYEMİZ
2009 yılında pergola, tente ve cam balkon üretimine başlayan firmamız, günümüze kadar birçok çelik konstrüksiyon projesini
başarıyla hayata geçirmeye hazırlanan bir firma haline gelmiştir. Narin Tente, İzmir'de üretim faaliyetlerine başlamış ve bugün
büyüyerek çeşitli ürünleriyle Türkiye'nin her yerine hizmet vermektedir. Firmamız kış bahçeleri, cam, pergoladan cam
balkonlara kadar birçok ürün üretmektedir. Tüm bu projelerde yenilikçi ürünleri sergilemek için Narin Tente olarak trendi takip
eden sürgülü, katlanır ve sürgülü ürünlerin oluşturulmasını sağlıyoruz. Bu nedenle müşterilerimize kullanım kolaylığı getirecek
estetik çözümler de sunmaktayız.

VİZYONUMUZ
Narin Tente firmamız, teknolojinin elverdiği noktada faaliyetlerini buna göre şekillendirerek, özellikle özel elektrikli tente
sistemleri kullanılarak oluşturduğu ürünlerinde hem ihtiyaca cevap veren hem de estetik çözümler sunan projeler ortaya
koymaktadır. Pergola markası altındaki bu üretimlerimizde, işletmelerin ve bireysel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu alanlarda en
güzel ve en küçük eserlerin sunulmasını da sağlamaktayız. Tamamı belirli bölgeleri dış etkenlerden korumak için geliştirilmiş
tüm Narin Tente ürünlerinde bu özelliği aktif hale getirmek için malzeme kalitemizi en üst seviyede tutarak hizmet vermekteyiz.
Güneş, yağmur ve rüzgardan yüksek koruma sağlayan malzeme tercihimizin yanı sıra bahçe, teras ve balkonda keyifli vakit
geçirme imkanı sunuyoruz.

PROJELENDİRME

PLANLAMA

Bünyemizdeki mimar ve
mühendisler ile proje desteği
sunmaktayız. Binanın mimari
özellikleri ve yapısal özelliklerine
göre size en iyi çözümlerisunarız.

Projelerihayatageçirmeden önce
planlama aşamasının size sunumunu gerçekleştirmekteyiz.
Projeninheraşamasıbilginiz
dahilinde ilerlemektedir.

En Büyük Sermayemiz Referanslarımızdır...

GÜÇLÜ ÇÖZÜM
ORTAKLARI
Projelerimizi Türkiyenin önde
gelen fabrika ve üreticileri ile
çalışarak milli sermaye ve
üretim ile aracısız olarakrekabetçi koşullarda inşaediyoruz.
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TENTE

Çeşitli dış etkenlerden ve hava şartlarından
korunmayı sağlayan tente sistemleri, temel
olarak güneşlik formundadır. İlk imalatlarında
güneşten korunmak için bez, branda ve çadır
gibi ürünler ile üretilen tente, zamanla daha
fonksiyonel kullanım seçenekleriyle dizayn
edilmiştir.

PERGOLA

Bahçelerde, üzerine genellikle tırmanıcı bitki
sardırılan, bir tür gölgelik olarak yapılmış, ahşap ya
da metalden çardaktır.Yazlıklarda ve yaylalarda
yaygınlığı vardır.

Pergole, İtalyan dilinde evlerin çıkıntı ve sarkıt gibi alanlarını ifade
etmek üzere kullanılmaktadır. Evler ve benzeri alanlarda balkon,
teras ve bu tarzda alanların üzerini kapatmak amacı ile üretilen
sistemler bu isimle tanımlanmaktadır. İzmir pergole, sizler için yaz ve
kış aylarında rahat şekilde kullanabileceğiniz pergole sistemleri
üretmektedir. Bu sistemler kış ayları için etrafı kapanabilir şekilde
tasarlanması ile kullanım avantajı sağlamaktadır. Soğuktan koruma
noktasında etkili olan sistem yaz aylarında açılarak ferah ortamlar
oluşturmaktadır. Üzerinin kapalı olarak kalabilmesi ile de gölgelik
olarak kullanılabilmektedir. İzmir pergole farklı malzemelerden
üretmiş olduğu sistemler ile görsel olarak güzel alanlar oluştururken
aynı zamanda kullanışlı sistemlerin tasarımını yapmaktadır.

KIŞ BAHÇESİ
Narin Kış Bahçesi uzun
yıllardır
güvenle Türkiye'ye kış bahçesi
sistemleri sunmaktadır.
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ZİP PERDE

Narin Fermuarlı Perde, bizim için her şeyden
daha önemli olan müşteri memnuniyetini ilke
ediniriz.

Z i p P e r d e n i n Y a r ar la r ı?
İşlevsel olduğu kadar estetik de olan zip perde, enerji
tasarrufu da sağlar. Üretiminde kullanılan kumaşlar özel
teknik kullanılarak yapılır.
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OTOMATİK TENTE
Yaz ayları Güneşten ve Kış Mevsiminde ise
soğuktan korunmak için insanlar yıllardır
farklı yöntemler kullandılar. Önceleri bez
brandalar ve şemsiyeler ile çözümler üretildi.
Kolay
ve
basitti.
Yaşam
kalitesinin
yükselmesi, ihtiyaçların da değişmesini farklı
ve daha işlevsel çözümler üretilmesi
gerekliliğini ortaya çıkardı. Özellikle son
yıllarda gündeme gelen sigara yasağının da
etkisi ile daha kullanışlı, istenildiğinde bir
kumanda ile üstü istenildiği kadar açılabilen,
kendinden LED aydınlatmalı, güneş ışınlarını
geçirmeyen, yanmayan ateş yürümeyen vinil
esaslı Blackout kumaşlar kullanılmaya
başlandı. Özel alüminyum profillerle sistem
her mekanda kullanılabilecek çok şık
kapama sistemleri haline geldi. Saçak anlamı
taşıyan pergola diye anılmaya başlandı.

MOTORLU PERGOLA
. Alüminyum profiller ve plakalar
. Kompak şık tasarım
. Alüminyum enjeksiyon döküm parçalar
. Paslanmaz bağlantı civatalar ve pimler
. 150, 200, 250, 300, 350 cm ileri açılım
. 200 – 700 cm tek parça genişlik
. 45 dereceye kadar kademesiz ayarlanabilir eğim
. Manüel yada uzaktan kumandalı kontrol
. Rüzgar ve Güneş Sen sör Seçeneği

OTOMATİK PERGOLA
SİSTEMLERİ
Aluminyum pergola sistemleri başka bir
değişle Akıllı Çatı sistemleri imalatı ve
montaj hizmetlerini sunmaktayız.
Bahçe, teras yada açık hava işletmeleri için
en modern ve dayanım bakımından güçlü
olan aluminyum pergola sistemleri, güçlü
iskelet yapısı ve her türlü iklim koşuluna
dayanılı aluminyum paneller sayesinde
mekanları güneşin ve kış şartlarının etkilerine mağruz kalmasını önlemenin en etkili
yoludur.
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KIŞ BAHÇESİ NEDİR?
Kış bahçesi soğuk havalarda dışarının
tadını çıkarabilmek için oluşturulan
bahçelerdir. Soğuk havalarda insanlarda
yaza özlem artmakta, hem dışarının keyfini
yaşarken hem de
sıcak bir ortamda
bulunma isteği olmaktadır. Kış bahçeleri
de tam da bu istekler üzerine yapılmaktadır.Kış bahçesi hava şartlarının uygun
olmadığı tüm dönemlerde keyifle vakit
geçirmenizi sağlayan alanlardır.

Best Global, gerek bireysel amaçlı
çalışmalarda gerekse ticari amaçlı her
tür kış bahçesi çalışmasını aynı incelik ve
titizlikle gerçekleştirmektedir. ış bahçesi,
bahçenizde her zaman konaklayabileceğiniz, etkinlik yapabileceğiniz alanlar
yaratan kulübe görünümüne sahip cam
balkon yapılara denir. Kış bahçeleri
içerisinde evin devamı niteliğinde dekorasyon yapılır ve geniş balkonlar olarak
tanımlanabilir.

Özellikle evlerde doğal yaşam ortamı
yaratmak amacı ile kullanılan kış bahçesi modelleri, müstakil ya da zemin
dairelerde uygulanabildiği gibi çatı
dairelerde de uygulanabilmektedir.
Ayrıca sadece konut dekorasyonu için
değil, yazları ya da kışları açık alanda
müşteri çekme konusunda sıkıntı
yaşayan kafe tarzı işletme sahipleri de
kış bahçesi ile istedikleri ölçüde müşteri
çekmeyi hedeflemektedirler.
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GÜNEŞ KIRICINEDİR,
NEAMAÇLAKULLANILIR?
Güneşin zararlı ışınları bulunan yerin içerisinde ki
canlılara zarar vermemesi amacıyla üretilen yapıttır.
Dekorasyon açısından bakılırsa daha kolay ön plana
çıkıyor. Alüminyumdan olan Güneş kırıcılar her zaman
daha fazla kullanılır ve tercih edilir. Güneş enerjisini
daha verimli kullanmak ve gereğinde ise gölgelik alan
sağlamak amacıyla üretilmektedir. Model bakımından
her zaman zengin içeriğe ve asil bir görüntüye sahip
olmanın yanında çeşitliliği fazladır. Alüminyum, mat,
parlak vb. birçok modelleri barındırmaktadır. Bunun
yanı sıra sabit ve hareketli olan türleri de vardır.

Güneş Kırıcı Sistem, mekik ve badem formatında profil
alternatifleriyle giydirme cepheye tamamlayıcı,
modern ve ayrıcalıklı bir görüntü katarken, aynı
zamanda güneş kontrolü özelliği sayesinde uygulanan
alana işlevsellik sağlar. Sabit yatay konumda ve düşey
konumda kullanılabilir. Sistem profillerini, projeye göre
farklı şekillerde tasarlamak mümkündür. Sistemde
bulunan özel tutucu profiller kullanılarak, istenilen
ebatta istenilen alana uygulanabilmektedir; bu
nedenle, dekoratif olarak da tercih edilmektedir.

HAREKETLİ GÜNEŞSİSTEMLERİ
Güneş sistemleri hareketli yapısı ile birlikte güneşin farklı
noktalardan yaklaştığı hususlarda, bu sistem avantajlarından fayda sağlamak hem pratik hem de avantajlı bir
çözüm yaratmaya devam edecektir. Pek çok modern
binada görmeye alışkın olduğumuz seçenekler, gerçekten
etkileyici ve sağlıklı yapısı ile birlikte modern yaşam
mekânı olarak insanlara kolaylık sağlamaktadır. Bu tarz
sistemlerin hareketli yapısı, güneşin konumuna göre
değişkenlik gösteren bir fırsat ve avantaj ortaya koymaktadır. Mevsimsel olarak güneş farklı açıl doğar ve batar.
Bununla birlikte binalara etkileşim konusunda daha yine
bu açıların değerlendirilmesi çok önemlidir. Daha yüksek
verimlilik için tercih edilmiş olan hareketli güneş kırıcı
sistemleri, yapı tekniğini koruyan ve aynı zamanda
geliştiren bir yöntem olarak kendini göstermektedir.
Oldukça kullanışlı ve sağlam olan bu dayanıklı muazzam
sistemler, yapı tekniğinin gelişimine ve insanların faydasına çok büyük katkılar sağlamaya devam etmektedir.
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