KRAL BRANDA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PVC Branda, Raylı sistem ve Pergola üretiminde gerek kalitesi

Küreselleşme ile değişen tüketici taleplerinin getirdiği rekabet

gerekse ürün çeşitliliği ve yenilikçiliği ile yerel ve global pazar-

koşullarını yakalayarak ve müşterinin ihtiyacını en iyi şekilde kar-

larda konumunu perçinleyerek ülke genelinde ve Orta Doğu pa-

şılamak amacıyla kalite, güven ve teknoloji lisanslarımızla bera-

zarında tescilli markalarımız olan Genius, Suntech, Kral Şemsiye,

ber sunmaya önem göstermekteyiz.

Kalemli ve Yıldızlı markalarımızla sektörde adından sıkça söz ettiren bir firma konumuna gelmiştir.

Sektördeki belirleyici trend rolümüz ile üretim yapmaktayız.
Üretim yaptığımız alanlarda ÜR-GE ve AR-GE çalışmalarımız Pa-

1980‘li yılların başında firmamız Malatya’da kurulmuş olup,

zar trendlerini yakalayan yenilikçi ve öncü yapımızın önemli bir

1. Organize Sanayi Bölgesinde 11.600 m² açık, 8.300 m² kapalı ala-

göstergesidir. Bu başarımızın arkasında nitelikli ekip gücü, geniş

nıyla diğer firmamız olan As Group Branda Tekstil ve San. Dış Tic.

satış ağı, ürün yelpazesi ve kalitesiyle sektöre hizmet etmekteyiz.

Ltd. Şti ünvanıyla Kalemli marka PVC üretimine devam etmektedir.
Şirketimizin merkezi, İstanbul Unkapanı semtinde olup sektörün
getirdiği yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda tescilli markamız
olan Genius Marka pergola sistemlerimizi İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesisimizde imalatını sürdürmekteyiz.

Şirketimiz insan sağlığına ve çevreye duyarlı güvenilir müşteri
memnuniyeti odaklı bir firma olarak siz değerli iş ortaklarımızla
her zamanki azmi ve coşkusuyla ülkesi ve sektörü için üretmeyi
ve büyümeyi hedeflemektedir…

Kral Branda Ailesi

GENIUS TAM RADÜSLÜ PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

Dış cephelerde estetik bir görünüm sağlamak için özel olarak tasarlandı.
Tasarımı ve kendine özgü teknolojisi ile her mekana modern bir görünüm
kazandırır.

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

GENIUS DÜZ PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

GENIUS DÜZ PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

Alüminyum profillerden oluşan, yüksek mukavemetli, elektrostatik boya ile
üretilen, olumsuz hava şartlarına dayanıklı, mekanlarda uygun bir şekilde
kullanılan tente sistemidir.

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Alüminyum profillerden oluşan, yüksek mukavemetli, elektrostatik boya ile
üretilen, olumsuz hava şartlarına dayanıklı, mekanlarda uygun bir şekilde
kullanılan tente sistemidir.

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

GENIUS DÜZ ASKILI PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

GENIUS DÜZ ASKILI PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

Ayaksız, askılı olarak tasarlanan pergola sistemidir. Otomatik açılıp kapanabilmesiyle kullanım kolaylığı sağlar.

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Ayaksız, askılı olarak tasarlanan pergola sistemidir. Otomatik açılıp kapanabilmesiyle kullanım kolaylığı sağlar.

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

GENIUS RADÜSLÜ PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

GENIUS RADÜSLÜ PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

Geniş açık alanlar için kullanım kolaylığı sağlayan oval yapılı pergola sistemidir. Kumaş kullanımı açısından diğer sistemlerde de bulunan güneş ve
yağmur koruması gibi fonksiyonel çözümlerle kullanılmaktadır.

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Geniş açık alanlar için kullanım kolaylığı sağlayan oval yapılı pergola sistemidir. Kumaş kullanımı açısından diğer sistemlerde de bulunan güneş ve
yağmur koruması gibi fonksiyonel çözümlerle kullanılmaktadır.

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

GENIUS RADÜSLÜ ASKILI PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

GENIUS RADÜSLÜ ASKILI PERGOLA

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

Desteksiz bir şekilde oldukça geniş alanlarda kullanılabilen oval olarak üretilmiş askılı modelimizdir. Olumsuz hava koşullarına dayanıklıdır.

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Desteksiz bir şekilde oldukça geniş alanlarda kullanılabilen oval olarak üretilmiş
askılı modelimizdir. Olumsuz hava koşullarına dayanıklıdır.

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

GENIUS ZİP PERDE

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

GENIUS GİYOTİN CAM

Ahşap kaplama

Güneş sensörü

Isıtıcı

Gölge sistemleri arasında transparan bir kumaş yapısına sahip dikey perde
sistemi, güneş ışıklarını keserken, manzara keyfini de kesintisiz yaşatır. Motor özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Alüminyum kapı

Güneş kırıcı

Mimari kumaş

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Eloksal işleme

3W Spotlu LED sistemi

Rüzgar sensörü

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

İç ve dış yaşam alanlarında kullanım kolaylığı sağlamak için geliştirilen
fonksiyonel otomatik cam sistemidir. Genius pergola sistemi 130x130 olan
direk modeli ile giyotin cam ve zip perde sistemlerinin birebir uygunluğuna
göre tasarlanmıştır. Sade ve şık tasarımı ile kış şartlarında mekanları rahatça kullanılabilir hale getirir.

Giyotin cam sistemi

8W LED Işık sistemi

GENIUS PERGOLA SİSTEMLERİMİZİN ÖZELLİKLERİ
•

GENIUS PERGOLA sistemleri, tesisimizde ISO9001 kalite standartlarında ve en son teknolojiyle üretilir.
Sistem tasarımı, alüminyum konstrüksiyonu ve tüm aksesuarları patentli ürünlerimizdir.

•

Ürünlerimizde kullanılan kumaş türü PVC esaslı 3 boyutlu blackout membran özellikli ve İTALYAN NAİZİL
markadır.

•

Sistemleri çalıştıran motor ve otomasyon aksamı İTALYAN NİCE VE SOMFY markadır. Özel olarak tasarlanmış motor bloğu içerisinde kullanılan tüm bileşenler patentli ürünlerimizdir.

•

Tamamı alüminyum aksamdan üretilmiş dikey raylar üzerinde hareket eden, yatay akslardan oluşan, açılır-kapanır tavan örtüsü (yürüyen çatı) sistemidir.

•

4 mevsim her türlü hava şartlarına uygun tasarlanıp üretilmektedir.

•

Pergola sistemlerimizin konstrüksiyonunun çevresi tüm cam kapama, plastik ve alüminyum doğrama ile
kapatılarak, açılır-kapanır tavan özelliğiyle kış bahçesi olarak yaygın kullanıma sahiptir.

•

Sistemlerin alüminyum metal aksamında renk kısıtlaması yoktur. İstenilen tüm RAL renklerinde elektrostatik toz boyalı olarak üretilebilir

•

Saatte 90 km/h rüzgara ve ortalama 20 cm kar yüküne dayanıklıdır.

•

Sistemlerimiz için özel olarak dizayn edilmiş dere profili; üst örtüden dökülen suyun kontrollü toplanmasını,
bağlantı aparatı sayesinde izole edilmiş ortamda toplanan suyun dikme profillerinden zemine ilerlemesini
ve dışarıya sevkini sağlar.

•

Yürüyen çatı örtüsü, 800 gr/m² ağırlığında blackout membran olup, su geçirmeme, tutuşmama ve alev
yürümeme özelliklerine sahiptir. Blackout membranın içi siyah film kaplıdır; ışık geçirmeme özelliğiyle
beraber ısı yalıtımı da yapar. Yazın sıcağı, kışın soğuğu olabildiğince geçirmez.

•

Sistemlerimizde kullanılan raylar, dikmeler, su oluğu ve diğer tüm bileşenler tamamen alüminyumdan materyalden oluşur. Profil kesitlerinin içi özel dizayn edilmiş olup mukavemeti olabildiğince arttırılmıştır. Ayrıca
tasarımlarıyla şık ve estetik bir görünüme sahiptir.

•

Sistemlerimizin tüm bağlantı aksam ve civataları paslanmaz INOX’ dur.

•

Sistemlerimizin ray başlıkları tamamen alüminyum malzemedir. Dolayısı ile sistemin diğer bölgelerinde
uygulanan boya ile hiçbir şekilde renk veya ton farkı oluşturmaz.

•

Ana Ray 100x140 120x160

•

98/37 CEF motorlu sistem güvenliği (5 yıl)

•

Sistemlerin tamamı 2 yıl garantilidir.

Ailemiz...

DÖŞEMELİK

ŞEMSİYELİK

MİNDERLİK

KRAL BRANDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
GENIUS PERGOLA VE TENTE SİSTEMLERİ
Merkez : Revani Çelebi Sokak İMÇ. 1. Blok Yanı
No:9 Unkapanı / İSTANBUL
TEL: (0212) 528 84 84 (pbx)
Fax: (0212) 520 02 74
info@kralbranda.com.tr

Şube: Ziya Gökalp Mah. Sinpaş Modern İş Merkezi 3. Kat E Blok
No:63 Başakşehir / İSTANBUL
TEL: (0212) 526 40 44
Fax: (0212) 527 40 44
cizim@kralbranda.com.tr

www.geniuspergola.com

