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ISICAM ARASI PERDE SİSTEMLERİ
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“Jaluzicam” olarak 2001 yılında, yalnızca ısıcam arasında 

yer alacak biçimde perde sistemleri üretmek amacıyla ku-

rulduk. Bugün itibariyle, sektör lideri olarak ürünlerimizi hem 

Türkiye’nin her yerine yollamakta hem de 5 ayrı kıtadaki 32 

ülkeye ihraç etmekteyiz.

Ürünlerimizin benzerlerini üretmeye çalışan sek-

tördeki diğer firmalar için, ısıcam arası uygulamalar 

bir yan iş iken; 2001’den bu yana bizim temel ve tek 

işimiz olmuştur. Bu sebepten ötürü yaptığımız işin 

Türkiye’deki uzmanı olduk ve kurulduğumuz günden 

bu yana AR-GE’ye verdiğimiz önemle hem mevcut 

ürünlerimizi sorunsuz çalışır hale getirdik hem de yeni 

ürünler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz.

Kaliteli sonuçlar elde etmek için kaliteli malzemeler kullanılması 

gerektiğinin farkında olan bir şirket olarak, ürünlerimizde 

kullandığımız jaluzi şeritlerini “Hunter Douglas” (Hollanda) 

firmasından ithal etmekteyiz. Isıcam aralarında kullanılan jaluzi 

şeritlerinin Dünya üzerindeki en büyük ve en kaliteli üreticisi 

olan “Hunter Douglas” firması, Türkiye’de bu alandaki partneri 

olarak “Jaluzicam”ı konumlandırmakta ve “Hunter Douglas”ın 

bu alandaki ürünleri Türkiye’de yalnızca “Jaluzicam” tarafından 

kullanılmaktadır. Hem bu durum hem de tüm ürünlerimizi 

Şişecam fabrikalarında test ettiriyor olmamız, işimizde en ön 

sırada yer almamızı, ürünlerimizin arkasında durabilmemizi 

ve sizlere en uzun süreli güvenilir garantiyi sunabilmemizi 

sağlamaktadır.

Yüksek kalitede ve sorunsuz çalışır biçimde ürettiğimiz 

ısıcam arası perde sistemlerimiz, bu tarz uygulamaların 

Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamış ve bugün bir 

çok otel, konut, ofis, hastane, okul ve kış bahçeli mekanlar 

tarafından öncelikli tercih edilir hale gelmişlerdir.

‘‘Hunter Douglas’’ Türkiye Partneri: ‘‘Jaluzicam’’ 

Isıcam arasında kullanılan jaluzi şeritlerinin, Dünya üzerindeki 

en büyük ve en kaliteli üreticisi “Hunter Douglas” (Hollanda) 

firmasıdır. “Hunter Douglas”, Türkiye’de bu alandaki partneri olarak 

“Jaluzicam”ı tercih etmiştir. “Hunter Douglas” markalı jaluzi şeritleri 

Türkiye’de yalnızca “Jaluzicam” tarafından kullanılmaktadır. Aksini 

iddia edenlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Giydirme Cam Cepheler için İdeal Çözüm: “Jaluzicam”

Giydirme cam cephe sistemlerinin uygulandığı binalar genellikle in-

san sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerdir. Bu tarz mekanlarda 

perdenin camın içinde yer alması, perdelerin kirlenme ve yıpranma 

sorununu ortadan kaldıracaktır. Ürünlerimizin hepsi cam cephe 

sistemlerine uygundur ve inşaat aşamasında tercih edilmeleri duru-

munda, camla beraber perde sorunu da tamamen çözülecektir. 

Jaluzili Camda “Jaluzicam” ın Farkları 

Hiçbir sistemimizde camda kesinlikle delik açmıyoruz. Radyo 

frekansı ile ve sıfır sorunla çalışan motorlu sisteme sahibiz. 4m² den 

büyük camlarda jaluziyi yukarı-aşağı hareket ettirebilen tek firmayız. 

Şişecam’ın orjinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili 

olarak jaluzi uygulaması yapabiliyoruz. 10 mm cam kalınlığında dahi 

sorunsuzca çalışan mıknatıslı sisteme sahibiz.  

Kış Bahçeleri ve Çatı Camları için Kesin Çözüm: 
“Jaluzicam”

Isıcam arası jaluzi, düet perde ve stor perde sistemleri en fazla vasistas 

açılı camlara kadar kullanılabilir. Sadece firmamızın geliştirdiği teknikle, 

yere paralel camlar da dahil olmak üzere her türlü açıdaki çift cam 

arasına plise perde uygulaması yapabiliyoruz. İşte bu “Isıcam Arası  Plise 

Perde” ürünümüz sayesinde kış bahçelerinde ve çatı camlarında güneş 

ışınları rahatça kontrol edilebilmektedir.
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Jaluzinin iki cam arasında yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel mü-

dahaleyi engeller. Aynı zamanda jaluzi şeritlerinin, tozlanmamasını, 

kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu 

sayede temizlik ve bakım gerektirmez.

Isıcam Arası Jaluzi sistemlerimizin hepsi, tüm doğrama türlerine ve 

markalarına olduğu gibi, cephe sistemlerine de sorunsuzca uygulanabilir.

Isıcam arasında kullanılan jaluzi şeritlerinin, Dünya üzerindeki en büyük 

ve en kaliteli üreticisi “Hunter Douglas”(Hollanda) firmasıdır. “Hunter 

Douglas”, Türkiye’de bu alandaki partneri olarak “Jaluzicam”ı tercih 

etmiştir. “Hunter Douglas” markalı jaluzi şeritleri Türkiye’de yalnızca 

“Jaluzicam” tarafından kullanılmaktadır. Bu sayede sektörde en ön 

sırada yer alıyor ve sizlere güvenilir garantiyi sunuyoruz.

Kalite anlamında “Jaluzicam”ı diğer firmalardan ayıran diğer bir çok 

önemli özellik de, hiç bir sistemimizde camın üzerinde herhangi bir 

delik açılmıyor olmasıdır. Camın üzerinde delik açılması, yalıtım 

anlamında ciddi sıkıntılar doğurabilecek bir konudur ve “Jaluzicam” 

olarak kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir uygulama şekli değildir.

12.5 mm ve 16.0 mm olmak üzere 2 farklı genişlikte jaluzi şeridi seçeneği 

mevcuttur. “Hunter Douglas”ın ısıcam arasında kullanılmasını önerdiği 

ve “Non-Fogging” özelliği sayesinde daha yüksek kaliteye sahip jaluzi 

şeritleri 12.5 mm genişliğinde olanlardır. 12,5 mm‘lik jaluzilerle üretilen 

sistemlerimizin hem garanti süresi 5 yıldır hem de daha şık bir görüntüye 

sahiptirler. 16,0 mm‘lik jaluzilerle üretilen sistemlerimizin garanti süresi ise 

2 yıldır. Diğer yandan 16,0 mm‘lik jaluziler daha ekonomiktirler.

12.5 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerinin tercih edilmesi durumunda; 

4 mm iç cam kalınlığı – 22 mm hava boşluğu (bantlar dahil ara boşluk) 

– 4 mm dış cam kalınlığı olacak şekilde toplam 30 mm olacaktır ünite 

kalınlığı. 16.0 mm genişliğindeki jaluzi şeritlerinin tercih edilmesi du-

rumunda ise ; 4 mm iç cam kalınlığı – 24 mm hava boşluğu (bantlar 

dahil ara boşluk) – 4 mm dış cam kalınlığı olacak şekilde toplam 32 mm 

olacaktır ünite kalınlığı. Her türlü nitelikli cam cinsi (Low-E, temperli, 

lamine vs.) ve kalınlığı (5 mm, 6 mm, 8 mm vs.) kullanılabilmektedir.

Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır. 

Argon gazı, hem ısı yalıtımının artmasını hem de uyguladığımız 

sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.

ISICAM ARASI JALUZİ 

MOTORLU MEKANİZMALAR

•  MOTORLU SİSTEM

•  GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM

MANUEL MEKANİZMALAR

•  ZİNCİRLİ MIKNATISLI SİSTEM

•  İPLİ SİSTEM

•  BUTONLU MIKNATISLI SİSTEM (MODEL 2)

•  BUTONLU MIKNATISLI SİSTEM (MODEL 3)

•  BUTONLU SİSTEM
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Black-out özelliği ile daha yüksek gün ışığı kontrolü sağlayan düet 

perdeyi, yepyeni bir sistem ile ısıcam arasına yerleştirdik.

Düet perdenin iki camın arasında yer alıyor olması, herhangi bir fizik-

sel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda düet perdenin tozlanmamasını, 

kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede 

temizlik ve bakım gerektirmez. 

Isıcam Arası Düet Perde sistemlerimizin hepsi, tüm doğrama 

türlerine ve markalarına olduğu gibi, cephe sistemlerine de 

sorunsuzca uygulanabilir.

Isıcam Arası Düet Perde sistemlerimizin hepsinde 5 yıl garanti 

sunmaktayız.

Isıcam Arası Düet Perde sistemlerimizin, 4 mm iç cam kalınlığı – 
28 mm hava boşluğu (bantlar dahil ara boşluk) – 4 mm dış cam 
kalınlığı olacak şekilde toplam 36 mm kalınlığı vardır. Her türlü ni-
telikli cam cinsi (Low-E, temperli, lamine vs.) ve kalınlığı (5 mm, 6 

mm, 8 mm vs.)  kullanılabilmektedir.  

Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır. 

Argon gazı, hem ısı yalıtımının artmasını hem de uyguladığımız 

sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.

MANUEL MEKANİZMALAR

•  ZİNCİRLİ MIKNATISLI SİSTEM

•  İPLİ SİSTEM

MOTORLU MEKANİZMALAR

•  MOTORLU SİSTEM

•  GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM

ISICAM ARASI DÜET PERDE 

Ön ÖnArka Arka
BejGri Gri Gri

5100 5130
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ISICAM ARASI STOR PERDE 

Dekoratif özelliği yüksek olan stor perdenin sıcaklığını, kirlenme ve 

yıpranma derdi olmadan yaşamanız için yepyeni bir sistem ile ısıcam 

arasına yerleştirdik. 

Stor perdenin iki camın arasında yer alıyor olması, herhangi bir fizik-

sel müdahaleyi engeller. Aynı zamanda stor perdenin tozlanmamasını, 

kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede 

temizlik ve bakım gerektirmez.

Isıcam Arası Stor Perde sistemlerimizin hepsi, tüm doğrama türlerine ve 

markalarına olduğu gibi, cephe sistemlerine de sorunsuzca uygulanabilir.

Isıcam Arası Stor Perde sistemlerimizin hepsinde 5 yıl garanti 

sunmaktayız.

Isıcam Arası Stor Perde sistemlerimizin, 4 mm iç cam kalınlığı – 30 mm 

hava boşluğu (bantlar dahil ara boşluk) – 4 mm dış cam kalınlığı olacak 

şekilde toplam 38 mm standart kalınlığı vardır. Her türlü nitelikli cam 

cinsi (Low-E, temperli, lamine vs.) ve kalınlığı (5 mm, 6 mm, 8 mm vs.)  

kullanılabilmektedir. 

Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır.Argon 

gazı, hem ısı yalıtımının artmasını hem de uyguladığımız sistemin so-

runsuz çalışmasını sağlamaktadır.

 7050 rengi black-out özelliğine sahiptir ancak sadece 1,4 metreden daha kısa ölçüler için seçilebilmektedir.

MANUEL MEKANİZMALAR

•  ZİNCİRLİ MIKNATISLI SİSTEM

MOTORLU MEKANİZMALAR

•  MOTORLU SİSTEM

Ön Ön ÖnArka Arka Arka
Gri Gri GriGriBej Beyaz
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MANUEL MEKANİZMALAR

•  ZİNCİRLİ MIKNATISLI SİSTEM

•  İPLİ SİSTEM

MOTORLU MEKANİZMALAR

•  MOTORLU SİSTEM

•  GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM

ISICAM ARASI PLİSE PERDE 

Yere paralel camlar da dahil olmak üzere, her açıdaki camda çalışabilen 

bu ürünümüz, kış bahçeleri ve çatı camları için ideal çözümdür.

Güneş ışınlarının rahatsız edici direkt temasını engellemek isteyen 

ancak ortamın çok kararmasını istemeyenler için düet perde yerine 

tercih edilebilecek farklı bir alternatif. 

Plise perdenin iki cam arasında yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel 

müdahaleyi engeller. Aynı zamanda plise perdenin, tozlanmamasını, 

kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede 

temizlik ve bakım gerektirmez.

Isıcam Arası Plise Perde sistemlerimizin hepsi, tüm doğrama türlerine 

ve markalarına olduğu gibi, cephe sistemlerine de sorunsuzca uygu-

lanabilir.

Isıcam Arası Plise Perde sistemlerimizin hepsinde 5 yıl garanti 

sunmaktayız.

Isıcam Arası Plise Perde sistemlerimizin, 4 mm iç cam kalınlığı – 24 

mm hava boşluğu (bantlar dahil ara boşluk) – 4 mm dış cam kalınlığı 

olacak şekilde toplam 32 mm kalınlığı vardır. Her türlü nitelikli cam cin-

si (Low-E, temperli, lamine vs.) ve kalınlığı (5 mm, 6 mm, 8 mm vs.)  

kullanılabilmektedir. 

Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır. 

Argon gazı, hem ısı yalıtımının artmasını hem de uyguladığımız siste-

min sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.

Kırık Beyaz

RENK
SEÇENEĞİ
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Cam üstüne yapıştırılan mıknatıslı dış ünite zincirinin çekilme-

si ile, iki camın içindeki üst kasada yer alan mıknatıslı me-

kanik düzenek hareket ettirilmiş olur. Bu sayede perdenin 

hem yukarı/aşağı, hem de eksenel (sadece jaluzi için) 

hareket etmesi sağlanır.

Dış ünite ebatları: En: 6,3 cm / Yükseklik: 3,5 cm / Derinlik: 

2,5 cm

Üst kasa yüksekliği: 5,6 cm

Minimum en: 30 cm  /  Maksimum metraj: 6 m²  /  Maksimum 

cam kalınlığı: 10 mm

Cam çıtasından çıkan ipin çekilmesiyle camın içindeki üst 

kasada yer alan makaralı mekanizma hareket ettirilmiş olur. 

Bu sayede perdenin hem yukarı/aşağı, hem de eksenel 

(sadece jaluzi için) hareket etmesi sağlanır.

İpin gergin durabilmesi için cam çıtasının aşağı tarafına bir 

gergi parçası monte edilir.

Dış ünite ebatları: En: 1,6 cm / Yükseklik: 5,2 cm / Derinlik: 

1,5 cm

Üst kasa yüksekliği: 3,5 cm

Minimum en: 15 cm  /  Maksimum metraj: 6 m² 

İPLİ SİSTEM 
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Cam üzerine monte edilen bir butonun, yukarı/aşağı doğru 

hareket ettirilmesi ile, iki camın içinde yer alan mıknatıslı mekaniz-

ma hareket ettirilmiş olur. Bu sayede jaluzi şeritlerinin yalnızca 

eksenel hareket etmeleri sağlanır.

Butonlu Mıknatıslı Sistem (Model 2) ile Butonlu Mıknatıslı Sistem 

(Model 3), çalışma prensipleri aynı olan sistemlerdir. Aralarında 

sadece görsel anlamda fark vardır.

Bu sistemimizde, önceden bildirmeniz kaydıyla butonu 

istediğiniz yüksekliğe koyabilirsiniz.

Dış ünite ebatları: En: 2,7 cm / Yükseklik:  14,6 cm / Derinlik: 2,3 cm

Üst kasa yüksekliği: 3,5 cm

Minimum en: 15 cm  /  Maksimum metraj: 4 m²  /  Maksimum cam 

kalınlığı: 6 mm

Cam üzerine monte edilen bir butonun, yukarı/aşağı doğru 

hareket ettirilmesi ile, iki camın içinde yer alan mıknatıslı mekaniz-

ma hareket ettirilmiş olur. Bu sayede jaluzi şeritlerinin yalnızca 

eksenel hareket etmeleri sağlanır.

Butonlu Mıknatıslı Sistem (Model 2) ile Butonlu Mıknatıslı Sistem 

(Model 3), çalışma prensipleri aynı olan sistemlerdir. Aralarında 

sadece görsel anlamda fark vardır.

Dış ünite ebatları: En: 6,0 cm / Yükseklik:  2,2 cm / Derinlik: 2,1 cm

Üst kasa yüksekliği: 3,5 cm

Minimum en: 15 cm  /  Maksimum metraj: 2,5 m²  /  Maksimum 

cam kalınlığı: 4 mm

BUTONLU MIKNATISLI SİSTEM (MODEL 2) BUTONLU MIKNATISLI SİSTEM (MODEL 3)
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Bir uzaktan kumanda ve/veya bir switch buton kullanılması ile, 
iki camın içindeki üst kasanın bir köşesine yerleştirilmiş olan 
motor çalıştırılmış olur ve bu sayede perdenin hem yukarı/aşağı, 
hem de eksenel (sadece jaluzi için) hareket etmesi sağlanır.

Dört tip “alıcı” vardır. Tekli alıcı bir, ikili alıcı iki, altılı alıcı ise altı 
perde çalıştırabilir maksimum ve bu üç tip alıcı da kendinden 
adaptörlü oldukları için ekstradan adaptör gerektirmezler. Dörtlü 
alıcı ise maksimum dört perde çalıştırabilir ve ekstradan adap-
tör gerektirir. Alıcılar aynı zamanda perdeyi kontrol eden switch 
buton vazifesi de görürler. Tekli ve ikili alıcı üzerindeki butonlar ile 
perdelerin grup kontrol olanağı yoktur ancak dörtlü ve altılı alıcı 
üzerindeki butonlar ile perdelerin grup kontrolü mümkündür.

Uzaktan kumanda radyo frekansı ile çalışır. 99 perdeye kadar, 
tek bir kumanda ile müstakil kontrol sağlanabilir veya grup kon-
trolü de (bütün alıcı tipleri için mümkün) yapılabilir.

Üst kasa yüksekliği: 5,7 cm

Minimum en: 25 cm  /  Maksimum metraj: 5,8 m²

Doğrama veya duvar üzerine monte edilen bir butonun, sağa-

sola doğru çevrilmesi ile, iki camın içinde yer alan telli mekaniz-

ma hareket ettirilmiş olur. Bu sayede jaluzi şeritlerinin yalnızca 

eksenel hareket etmeleri sağlanır.

Dış ünite ebatları: Çap: 2,5 cm / Derinlik: 2 cm

Üst kasa yüksekliği: 3,5 cm

Minimum en: 15 cm  /  Maksimum metraj: 4,8  m²

MOTORLU SİSTEM BUTONLU SİSTEM 
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ScreenLine® SL22W şarj edilebilir pille çalışan (elektrik 

kablolamasına gerek yoktur) motorlu bir sistemdir ve motor 

iki camın içindeki üst kasanın bir köşesinde yer almaktadır. 

Bir uzaktan kumanda ve/veya pil modülü (ki bu modül 

manyetik olarak cama veya doğrama yüzeyine takılıyor) 

üzerindeki dokunmatik butonların kullanılması ile, perdenin 

hem yukarı/aşağı, hem de eksenel (sadece jaluzi için) 

hareket etmesi sağlanır.

Pil modülü iki farklı şekilde şarj edilebiliyor: USB uçlu yüksek 

teknoloji şarj aleti ile veya dışarı bakan camın dış yüzeyine 

yerleştirilmiş güneş paneli ile (Böylece hem otomatik ve sürekli 

şarj, hem de enerji tasarrufu söz konusu oluyor).

Uzaktan kumanda radyo frekansı ile çalışır. 99 perdeye ka-

dar, tek bir kumanda ile müstakil kontrol sağlanabilir veya grup 

kontrolü de yapılabilir.

Minimum en: 30 cm  /  Maksimum metraj: 4 m²

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM 

OFİSLER / OKULLAR / ARA BÖLMELER

HASTANELER

KIŞ BAHÇELERİ / ÇATI CAMLARI

KONUTLAR

OTELLER
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ISICAM ARASI PERDE SİSTEMLERİ

JALUZİCAM REFERANSLARINDAN BAZILARI

Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No: 61 34776 Ümraniye – İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (216) 526 07 87 - Fax: +90 (216) 526 07 86

info@jaluzicam.com

Wyndham Grand İstanbul Levent Acıbadem Maslak Hastanesi Caresse Resort & Spa, Bodrum                 Amerikan Hastanesi

Marriott AC Hotel Maçka Özel Erenköy Işık Okulları Palmalife Bodrum Resort & Spa Milport Hotel Levent

Titanic Deluxe Belek Avantgarde Taksim Square Hotel Murat Hüdavendigar Üniversitesi Atılım Üniversitesi

Erdem Hastanesi   Emsey Hospital   Özel Medikent Hastanesi Hacettepe Üni. Hastaneleri    

ABB Fabrika – Kartal        Ramada Plaza İstanbul     The Green Park Hotel Ankara  Titanic Comfort Şişli

Retaj Royale İstanbul Anel Grup Titanic Port Bakırköy Mina Hotel

Titanic Business Kartal Kaya Artemis Torunlar GYO Başakşehir Belediyesi

Sultanbeyli Belediyesi Titanic Business Bayrampaşa Hotel Fuat Paşa Kilya Hotel Kilyos


