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Folding Door Systems Assembly Scheme
ZİP PERDE / ZIP CURTAIN

Doruk Zip Perde; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda 
güneş ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak, yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirmek 
için geliştirilmiştir.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

• Zip Perde için mikro havalandırma gözenekleri ile özel olarak tasarlanmış kumaşlar kullanılır. Alüminyum 
profiller sayesinde gergin duran kumaşlar dışarıdaki soğuk veya sıcak havanın yaşam alanının girmesini engeller. 
Perde kapalı olmasına rağmen yaşam alanın görüş açısı kapanmaz. 

• RTS teknolojisi kullanan zip perde motoru uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde 
hareket istenildiği noktada durdurulabilir. Motor modülünün ses izolasyonu sayesinde sessiz çalışır.

• Sistemin tamamını veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.

•  Sistemde Serge Ferrari ve Screen kumaşlar kullanılmaktadır. Ayrıca zip perde kumaşına firmalara özel logo,  
marka baskısı yapılabilmektedir. 

Doruk Zip Curtain has been developed to protect 
from the negative effects of sun and wind in 

places such as hotels, cafes, restaurants, 
villas, residences, terraces, winter/
summer gardens, shopping centers, and 
to make living spaces more comfortable 
and indispensable.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

• Specially designed fabrics with 
micro-ventilation pores are used in Zip 
Curtain. Stretch fabrics with aluminum 
profiles prevent the cold or hot air from 
entering the living space. Although the 
curtain is closed, the viewing angle of the 
living area does not close.

• The zip curtain motor using RTS 
technology works with a remote control 
and the motion can be stopped at any 

point thanks to the start-stop technology. It 
works silently thanks to the sound insulation of 

the motor module.

• The entire system or a single module can be operated with a remote control.

• Serge Ferrari and Screen fabrics are used in the system. In addition, company-specific logo and brand 
printing can be made on zip curtain fabric.
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Zip Perde 
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1,566 kg/m
ZP-102 Motor Kutu

1,1460 kg/m
ZP-103 Perde Ağırlık

Z�p Perde F�t�l�

0,062 kg/m
ZP-106 V�da G�zleme

1,030 kg/m
ZP-101 Motor Kutu Kapak
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ZP-104 Yan Kasa

0,488 kg/m
ZP-105 Yan Kasa İç
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UYARI! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above montioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight wil be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Zip Curtain

Not: Perde Ağırlık Profili için 2 adet 40x10 Lama Demir kullanılır.

Zip Perde Montaj Şeması
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Zip Curtain
Zip Perde Montaj Şeması

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above montioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight wil be calculated on delivery to put into the invoicing process.

Antrasit 
(RAL 7016)

Kahve 
(RAL 8003)

Siyah
(RAL 9005)

Gri
(RAL 7001)

Krem
(RAL 9016)

Siparişinizi QR kodunu okutarak 
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.
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Zip Perde Aksesuar Seti
Accessories

Aksesuar/Ürün Açıklama Adet Birim Kod

 Motor Kutu Kapağı
(Sağ ve Sol) Tek Tip Plastik Adet 2 ZPA-01  

Motor Rulman Yatağı Tek Tip Plastik Adet 1 ZPA-02

Motor Kafa Aksesuarı 
- Sol Tek Tip Plastik Adet 1 ZPA-03

Motor Kafa Aksesuarı 
- Sağ Tek Tip Plastik Adet 1 ZPA-04

Kaplin Tek Tip Plastik Adet 1 ZPA-05

Ayak Kapak Aksesuarı
(Sağ ve Sol) Tek Tip Plastik Adet 2 ZPA-06

Perde Ağırlık 
Aksesuarı Tek Tip Plastik Adet 2 ZPA-07

Perde Ağırlık 
Aksesuar Kapağı Tek Tip Plastik Adet 2 ZPA-08

Yan Kasa Üst Kapak 
Aksesuarı Tek Tip Plastik Adet 2 ZPA-09

WİNTEND / WINTEND




