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HAKKIMIZDA
Şirket Profili SMARTER PERGOLA, modern tarzlarıyla açılır kapanır pergola, cam balkon
sistemleri, giyotin cam sistemleri, rolling roof sistemlerinde hizmet vermektedir. 2011’de
Adana’da hizmet vermeye başlayan ve 2020 yılında açtığımız fabrikada 5.000 m2 alanda 20
personeliyle mimari dizayn ve estetiği dikkate alarak siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti
sunmaktadır. Şirketimiz yukarıda adı geçen hizmetlerin tamamını SMARTER PERGOLA
markasının kalitesi ve güvencesiyle satışa sunmaktadır. Uzman yönetim yapısı, tecrübeli
pazarlama departmanı ve başarılı müşteri ilişkileri yönetimi ile müşteri portföyünü daima
genişletmektedir.Şirketimiz modern ve nitelikli ürünleriyle yurt içinde ve yurt dışında adından
sık sık söz ettiren bir konumdadır. Kalite ve güvenilirlikten asla ödün vermeyen yapısıyla
SMARTER PERGOLA, başta Avrupa olmak üzere yaptığı ihracatlarla adını tüm dünyaya
SMARTER PERGOLA markası ile duyurmaktadır. Türkiye’nin her bölgesine yapmış
olduğumuz hizmetlerin yanı sıra İstanbul’da açmış olduğumuz showroomumuzda da çeşitli
modellerimizi görebilir, beklenti ve ihtiyaçlarınıza tecrübeli kadromuzla yanıt
bulabilirsiniz.Üretim sürecinde modern tasarımlara imza atan SMARTER PERGOLA olarak
yeni nesil üretim ile yapı sektöründe yeni bir marka yaratıyoruz. Projelerimizi oluştururken
gösterdiğimiz nitelikli iş gücü ile hizmetlerimizin her aşamasında profesyonel bir şekilde
çalışmaktayız. Memnuniyet ve güvenli alışverişi sizlere sunuyoruz. Kaliteli işçilik, elverişli
tasarımlar ve uygun malzemeler ile sektöre öncülük ediyoruz. Zengin bilgi birikimi ve
deneyimimizle alüminyum sistemlerinin en niteliklisini işimize yansıtıyoruz. Kendimizi devamlı
geliştirerek hep en iyisi için çalışıyoruz. Alüminyum sistemlerinde uzman personelimizle en
başarılısını üretme arzusu içerisindeyiz. Çıktığımız bu yolda, iyi üretim, değişen taleplere
cevap verebilme ve güvenirlilik yol haritamız oldu. Doğa dostu üretim anlayışıyla daima
gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Geleceğimizi korumak en önemli
görevimizdir.SMARTER PERGOLA olarak müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle sizin
ihtiyaçlarınıza daha kolay cevap verebiliyor, satış ve uygulama süreçlerindeki
tecrübelerimizle beklenti ve ihtiyaçlarınızı daha hızlı karşılıyoruz. Yenilikleri ve değişen
koşulları takip ediyor müşteri memnuniyetinden asla taviz vermiyoruz. Bunun içindir ki geri
bildirimleriniz bizim için önem arz etmektedir. Biz, siz değerli müşterilerimiz ile kurduğumuz
iletişimle gelişiyor, büyümeye devam ediyoruz.

MİSYONUMUZ
SMARTER PERGOLA, kaliteden ödün
vermeyen ve kurulduğu günden itibaren
değerlerine bağlılığı ve geniş müşteri
portföyüyle hep daha iyisi için çalışmalarını
sürdürmektedir. Yaratıcılık, iyi üretim ve daima
yenilik esasları dikkate alınarak nitelikli işçilik
ile ortaya koyduğumuz ürünlerimizi, güvenilir
ve kaliteli bir şekilde müşterilerimize
sunmaktayız. Yüzyıllar geçse dahi üretime
devam
ederek,
müşteri
portföyümüzü
muhafaza ederek daima geliştirmek en önemli
ilkelerimizden olacaktır.Bu ilkelerin yanı sıra
müşteri memnuniyeti de bizim için önem arz
etmektedir. Biz, müşteri memnuniyetine
verdiğimiz önemle büyümeye ve gelişmeye
devam ediyoruz. Müşterilerimizin beklenti ve
ihtiyaçlarını öncümüz kabul ederek, işimizi hep
bir adım öne taşıyoruz. Alanında uzman
personelimiz ile uluslararası standartları ve
müşteri
taleplerine
uyum
sağlıyoruz.
Tasarımlarımızda modernlik ve şıklığı göz
önünde
bulunduruyoruz.
Siz
değerli
müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına en
hızlı ve güvenilir şekilde cevap verebilmeyi
felsefemiz yapıyoruz.
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VİZYONUMUZ
SMARTER PERGOLA olarak, tüm Türkiye ve
Avrupa’dan sonra hedefimiz tüm dünyaya en
iyi hizmeti sunmaktır. Sektörel değişimleri
takip eden, yeniliklere ayak uyduran ve gelişen
teknoloji ile talep ve beklentileri karşılayarak
işini düzenli bir şekilde yerine getirmeyi
felsefesi hâline getirmiştir. Kaliteli ürün
yelpazesi,
süreklilik
ve
müşteri
memnuniyetinden ödün verilmemesi için tüm
organizasyon ve operasyonel süreçlerini aynı
titizlikle
yapmaya
devam
edecektir.Memnuniyet bizim için önemli
faktörlerdendir.
Bunu
dikkate
alarak
yolumuzda
ilerleme
kaydediyoruz.
Müşterilerimizle olan etkin iletişimimiz ile
müşteri odaklı çalışmalar yaparak ihtiyaçlara
ve beklentilere cevap veriyoruz. Etik değerleri
koruyarak sosyal dengeleri koruma altına
alıyoruz. Doğaya karşı sorumluluğumuzu
biliyor, gelecek nesillere temiz bir dünya
bırakmak için çalışıyoruz. Bilinçli kadromuz ile
gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.
Bütün alüminyum sistemlerinin yapımında
uzmanlaşmış olan şirketimiz, aynı özveriyle
çalışarak sektörün lider firması olma yolunda
emin adımlarla ilerleyecektir.
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PERGOLA
Gölgelik alan yaratmak amacıyla oluşturulan, sütun veya direklerle birbirine bağlanan geçit
sistemidir. Estetik açıdan da tamamlayıcı ürün olan pergola, açık havanın tadını çıkarmak
için en kullanışlı mimari kurulumlardır. Günlük hayatın bir parçası haline gelmiş parklarda,
kaldırımlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Halk arasında üstü kapalı veya yarı açık oturma
alanları, gölgelik olarak da bilinir. Kışın etrafının kapatılmasıyla kış bahçesine
dönüştürülebilir. Böylece kışın da açık alandaymış gibi soğuktan etkilenmeden bahçe,
balkon vb. yerlerin tadını çıkarabilirsiniz. Sağlam alüminyum iskeletlerden oluşturulur.
Böylece uzun ömürlü bir yapı kurulmuş olur. Kurulacağı alanın model ve renklerine uyum
sağlayacak şekilde tasarlanır. Alanın büyüklüğüne göre yapılan özel üretim ile kullanışlı bir
mekân yaratılır. Pergola tente sistemi ile yazın güneşten, su geçirmez özelliği ile de
yağmurdan korur. Açılır kapanır tente özelliği sayesinde dış etkenlere karşı bir kalkan görevi
görür. Çatısı olmayan balkonlar için de pergola tercih edilen ürünlerin başında gelmektedir.
Balkonu soğuk havadan korumasının yanı sıra şık bir görünüm de kazanmasına yardımcı
olur. Açık hava mekânlarında, piknik alanlarında, villa bahçelerinde, kafe, restoran vb.
yerlerde isteğe göre üstü açık ya da kapalı konumda kullanım sağlanabilir. İsteğe göre
ışıklandırma yapılarak yeni bir form kazandırılır. Renkli ışıklandırma ile kullanıcılarına zengin
bir görsel şölen sunar. İşletmelere, açık alanlara ya da kişilerin özel mülkiyetlerine göre
dekore edilir. Uzaktan kumandası ile kullanımı kolaydır. Sessiz çalışan kumandası
sayesinde etrafı rahatsız etmeden kullanımı gerçekleştirilmiş olur. Pergola sistemleri,
bulunduğu alanda ısı izolasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Alüminyum iskeleti sayesinde
dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Tasarımları ile bulundukları mimari yapıya uyum sağlayarak,
alanların estetik ve görsel yönden zengin görünmesini sağlar. Yaşam kalitesini yükseltirken
konforlu bir yaşam alanı da sunmaktadır. Açılır kapanır pergola sistemleri günümüz
teknolojisinden yararlanılarak oluşturulan otomasyon sistemleri ile zenginleştirilerek,
kumandalar ile yönetilir. Işıklı ve kumandalı ürünler bakım ve temizliğiyle kolaylık sağlayan
özelliklere sahiptir. Modern ve işlevsel yapısıyla, dayanıklı olan alüminyum malzemeden
üretilen, uzaktan kumanda ile yönetilen, ortamda ısı izolasyonu sağlayan, renkleri ve
ışıklandırma seçenekleriyle bulunduğu ortama kalite ve konfor sunar.

CAM BALKON SİSTEMLERİ
Cam balkon, alüminyum raylı sistem üzerine oturtulmuş camların uygun hareket edebilmesi,
katlanabilmesi için tasarlanmış mimari sistemler bütünüdür. Bu yapı sayesinde balkon asıl
işlevini kaybetmeden özgür bir yaşam alanı haline gelmektedir. Cam balkon sistemleri
sadece yazın değil dört mevsim balkonunuzda vakit geçirme imkânı sunar. Çeşitli model ve
renk seçenekleriyle evinizin görsel ve maddi değerini arttırır. Balkonlar pvc vb. ürünler ile
kapatılarak hem balkon işlevini yitiriyor hem de çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Cam balkon
profilleri şıklığı ve modern görünümüyle evinizin mimarisine uyum sağlayarak estetik bir
görüntü sağlar. Alüminyum cam balkon fitili, cam birleşiminin izolasyonunu en iyi şekilde
tasarlayarak soğuk havalardan, yağmur ve kar gibi doğa olaylarından, cam balkon sistemi
kullanıcılarının etkilenmesine engel olur. Her türlü haşere, gürültü, toz, kir vb. dış etkenlere
karşı cam balkon fitilleri koruyucu görev üstlenirler. Isı bariyerleri dikkate alınarak üretilen
cam balkon profilleri, içerideki ve dışarıdaki havayı birbirinden ayırarak sağladığı ısı yalıtımı
ile daha fazla vakit geçirilebilir bir balkon hazırlar. Böylece ısı değerlerinde artış ve enerji
tasarrufu sağlar. Cam balkon sistemlerinde normal camlara göre kırılma ve çatlamalara karşı
daha dayanıklı olan temperli cam kullanılmaktadır. Temperli cam kullanımı manyetik
birleşimler sayesinde ısı yalıtımının yanı sıra mükemmel ses yalıtımı da sağlamaktadır. Bu
sayede dışarıdan maruz kalınan gürültü kirliliğini yok etmektedir. Cam balkon sistemlerini
manzarayı engellemeyen tasarımları sayesinde Kafe & Restoranlarınızda gönül rahatlığıyla
kullanabilirsiniz. Kolay açılır kapanır yapısı sayesinde mekânınızı hem dış mekân hem de iç
mekân haline getirebilirsiniz. Kış bahçesi özelliği olan müstakil yapılarınızda cam balkon
kullanarak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Çiftlik evleri, villalar vb. mülkiyetler için uygun
bir tasarımdır. Ülkemizde geçmiş yıllara nazaran cam balkon kullanımı artmış durumdadır.
Oteller bunların başında gelmektedir. Özellikle deniz ve doğa manzaralı oteller tercihlerini
cam balkondan yana kullanmaktadırlar. Modern ve estetik görünümüyle mimari yapıya ve iç
mekâna uyum sağlaması ek tercih nedenlerindendir. Özetlemek gerekirse: Kullanışlılığıyla
ön plana çıkan cam balkonlar, balkonlarınızı daha konforlu kullanmanıza olanak sunar.
Güçlü ve uzun ömürlü yapısı sayesinde cam balkon sistemleri evinizde ek alanlar
oluşturarak kullanım alanlarınızı genişletir. Olası hırsızlık riskini en aza indirir, ev ve iş
yerlerinizi koruma altına alır. Isı ve ses yalıtımı ile tasarruf sağlayan cam balkonlar cep dostu
tasarımlardır.

BAŞLIK 1-A
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ
Giyotin cam sistemleri, kişinin isteğine bağlı olarak uzaktan kumandası ile manuel,
yarı otomatik ve otomatik olarak ayarlama yapabildiği, camın dikey olarak açıldığı
sistemlerdir. Son teknolojiyle uyumlu uzaktan kumandalı kilit sistemi ile maksimum
güvenlik sağlar. Yüksek dirençli temperli cam kullanımı ile çatlama ve kırılmalara
karşı güçlüdür. Sistem cam paneller ile taşıyıcı kanatların birbirlerine sabitlenmesi
ile her türlü doğa olayına karşı dayanıklılık göstermektedir. Yüksek termikli
alüminyum profiller sayesinde rüzgâr şiddetine karşı son derece dayanıklıdır.
Uzaktan kumanda sistemi ile istediğiniz seviyede kolay ayarlama yapabilir, açık ve
yarı açık konumda bırakabilir, içerideki temiz havayı kontrol edebilirsiniz. Böylece
içerideki hijyeni üst sınırlara taşıyabilirsiniz. Giyotin cam sistemlerindeki sabit
paneller kapalı konumda korkuluk görevi görürler. Hem kurulumu hem de
kullanımıyla kolaylık sağlamasının yanı sıra kolay temizlenebilir özellik taşırlar.
Sessiz kullanımıyla giyotin camlar gürültü kirliliğine neden olmazlar. İşlevselliğiyle
günümüzde kullanımı oldukça yaygın, popüler bir üründür. Ev ve iş yerlerinde
güvenle kullanılabilir. Giyotin cam profilleri, engelsiz bir manzara deneyimi sunar.
Minimalist bir yapıya sahip olan giyotin cam sistemleri alandan tasarruf etmenizi
sağlar. Modern ve şık bir görünüm kazandırır. Kafe & Restoranlarda kumandalı
sistemiyle kolaylık sağlarken, güvenlikli cam paneller korkuluk görevini üstlenirler.
Geniş kullanım alanıyla ekstra yaşam alanı sunar. Uzun ömürlü olan giyotin
camlar tasarruf dostu ürünlerdir. Temizliği kolay, hijyeniktir. Üstün özellikleri olan
giyotin cam profilleri konutlar, kafeler, restoranlar, villalar, çiftlik evleri, kış bahçeler
ve daha birçok alanda kullanılır. İstenilen ölçü ve profillerde imal edilen giyotin
cam profillerini farklı renk seçenekleriyle tarzınıza uygun bir hâle getirebilirsiniz.

SMARTERROOF (BİOCLİMATİC)
Hareketli alüminyum paneller ile tasarlanan, katlanma ve toplanma hareketlerini bir arada
sunan dünyadaki tek sistemdir. Paneller özel tasarımla oluşturulmuş tekerlekler ile hareket
ettirilir. Algılayıcı sensörü sayesinde tüm paneller birbirine uygun hareket etmeleri için
yönlendirilmiştir. Alışılagelmiş sistemlerin aksine daha kolay ve konforlu olanı sizlere
sunuyoruz. Her açıdan açılabilme özelliği sayesinde gün ışığından maksimum faydalanma
imkânı sunar. Alüminyum panellerin katlanma hareketi sayesinde havalandırma yaparken
gölgelendirme özelliğini yitirmez. Katlanabilir özelliği sayesinde dış temizliği çatıya çıkmadan
iç taraftan sağlanmaktadır. Kullanıldığı alana estetik ve şıklık katan rolling roof, özel hareket
sistemi sayesinde tüm gereksinimleri maksimum düzeyde sağlar. Özel tasarımlı paneller
sayesinde yağmurlu ve karlı havalardan etkilenmeksizin havalandırma sağlar. Alüminyum
paneller sayesinde iç alana yağmur suyu girişine engel olur. Dayanıklı yapısı sayesinde
rüzgârlı havalarda ses yapmaz. Sağladığı ısı yalıtımı ile dört mevsim aranılan rahatlığı sunar.
Her türlü hava koşuluna ayak uydurabilen rolling roof çatı sistemleri güvenli bir yaşam alanı
yaratır. Kış aylarında açık havanın keyfini sürmeye yardımcı olur. Kendi ekseni etrafında
hareket eden paneller istenilen miktarda açılıp, durdurabilir. Farklı büyüklüklerdeki mekanlar
için özel tasarlanan rolling roof; kafe, restoran, kurumsal vb. alanlarda farklılık yaratarak
konfor sunar. Sigara kullanımının olduğu kafe ve restoranlarda kullanılarak ferah ve rahat bir
ortam yaratmak için en iyi çözümdür. Uzun ömürlü yapısı ve renk seçenekleri bulunan rolling
roof açılır tavan sistemlerini istediğiniz aydınlatma ve ısıtma sistemiyle zenginleştirebilirsiniz.
Talebe uygun olarak led aydınlatma ile lüks bir görünüm kazandırabilir, renk çeşitliliği ile
konforlu ve özel kullanım sağlayabilirsiniz.

Büyük balkonlar ve çatı katlarında uygulanan rolling roof açılır tavan sistemleri, hem evinizin
içini genişletir hem de estetik görünüm kazandırır. Farklı ihtiyaçlara göre hazırlanan rolling
roof tavan sistemleri temiz havadan maksimum yararlanma imkânı sunar. Rolling roof açılır
tavan sistemleri ile sadece tek bir tuşla kapalı mekânları açık, açık mekânları da kapalı Hâle
getirebilirsiniz. Özel tasarım alüminyum çatı paneli sayesinde kışın dondurucu soğuktan,
yazın da kavurucu sıcaklardan kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.
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