PERDELERİNİZİN
ARDINDAKI
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Forest Group Nederland BV, son derece yenilikçi drape perde sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve tedariki konularında uzmanlaşmıştır. Forest, ürünlerini 75’ten fazla ülkede sunmaktadır, Hollanda, Polonya ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde şirketleri bulunmaktadır.
Paranın karşılığını mükemmel bir şekilde veren birinci sınıf ürünlerinin yanı sıra Forest, yüksek hizmet
seviyesi ve iyi müşteri ilişkileri ile tanınmaktadır. Tüm ayrıntılı bilgileri Internet sitemizde bulabilirsiniz:
www.forestgroup.nl.
Bu broşürde perde rayı sistemlerimiz hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Her bir sistem için
uygulamalar, teknik özellikler, profil ve kesitleri hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı özel broşürlerimiz de
bulunmaktadır. Ayrıca mimarlar, tasarımcılar ve ilgili diğer kişiler için özel broşürlerden oluşan bir klasör
de bulunmaktadır. Bu klasörde farklı ray sistemlerine ilişkin örnekler ve tüm sistemlere ait broşürlerin yanı
sıra, tüm farklı bileşenlerin 3 boyutlu çizimleri yer almaktadır.
Forest perde raylarının bazı bilinen özellikleri şunlardır:
• Basit araçlarla kolay katlama
• Smart Klick® teknolojisi sayesinde hızlı kurulum
• Çok işlevli, birbiriyle değiştirilebilir braketler
• Taşıyıcı elemanların raylara tek hareketle takılması
• Perdelerin sessiz ve takılmadan açılması ve kapanması

KATLAMA / BUKLE VERME
Farklı katlama çarklarına ve katlama şeritlerine
sahip özel katlama araçlarıyla farklı raylar hem
90 derece hem de sürekli bukleli olacak şekilde
katlanabilir / bukle verilebilir.
ÖZEL YAPIM PROGRAMI
Özel sipariş formlarımızı kullanarak özel yapım
drape raylı sistem siparişi verebilirsiniz. Bunları
doğrudan Forest’tan edinebileceğiniz gibi,
Internet sitemizde de bulabilirsiniz.

FOREST DESTEK HİZMET
Ayrıntılı teknik bilgiler için Forest’a danışın. Kendi
bünyemizdeki AR-GE departmanımız ve uzman
iş ortaklarımız sayesinde her türlü sorunuza
yanıt verebiliriz. Tüm parçalar kutu ve partiler
halinde ambalajlanır ve ürün açıklaması ile Forest
logosunu içeren etiketler yapıştırılır. Ayrıca, motorlu
sistemlerimizin kurulumu için özel kablo bağlantı
şemaları da bulunmaktadır.
ORTAKLIKLAR
Forest Group Nederland BV ile ortaklığı olan

şirketler şunlardır: Techniku, AMX®, Crestron, Vantage, Konnex/EIB ve Z-Wave Home Automation.
REFERANSLAR
Forest rayları, 75 ülkede, gerek hotel, gerek
konut, gerek işmerkezlerinde uygulamalarında
kullanılmaktadır. Genel bilgi almak ve
referanslarımızı görmek için Internet sitemizi ziyaret
edin ya da Forest ile iletişime geçin.
Forest Grubuyla, Perdelerinizin ardindaki dünya!
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FOREST GRUBU ILE DÜNYA PERDELERINIZIN
ARDINDA!
Tüm bileşenler stoklarımızda mevcuttur. Birçok
parça farklı sistemlerde kullanılabildiğinden stok
ihtiyacı azalır.

