




Yılların deneyimini en son teknoloji ile
birletirerek dünya kalitesinde üretti¤imiz perde ve döemelik

çeitlerimizi dünya pazarlarına ihraç ediyoruz.

Oteller için özel olarak hazırladı¤ımız perdelikler,
yanmazlık, leke tutmazlık, su iticilik gibi özelliklere sahip tamamı sertifikalı ürünlerdir.

Yurtiçinde ve yurtdıında projelerini tamamladı¤ımız
saygın otel ve hastanelerle çalıan, konusunda deneyimli ekibimiz, projelerinize özel,

farklı tasarımlar hazırlayabilir.

Tasarım, kuma üretimi, konfeksiyon ve montaj ekibimiz deneyimlerini
sizlerle paylaarak çözüm orta¤ınız olabilir.

Perde ve döemelik çeitlerimizi be¤eninize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

By combining years of experience with the latest technology,
we are exporting our diverse line of curtains and furnishings to the world markets.

Our specially prepared curtains for hotels
are certified non flammable, stain proof and water repellant.

Our experienced personnel that have completed projects
with reputable hotelsand hospitals in country or overseas can prepare

special and distinctive designs for your projects.

Our personnel in design, fabric manufacturing, sewing and installation
can be your partner by sharing their experiences with you.





Verdi
kalitesini
görmeden

projelerinize
başlamayın.

Do not start
your projects

without seeing
Verdi’s quality.



‹ç dekorasyon trendlerini takip etmek, projelerinizdeki tasarımlara de¤er katacak
perde ve döemelikler üretmek, veya size özel ürünler üretmek bizim iimiz.

Following interior decorating trends, manufacturing curtains and furnishings to add value
to your projects or to design and manufacture specifically for you, is our job.
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Otel iç dekorasyonunda
kullanılan ürünlerin malzeme çeitlili¤i,

sizin tasarımlarınızda en önemli
unsurlardan biridir.  

Küçük detaylar, küçük renk tonları bile
sizin için çok önemlidir.

Biz bunları çok iyi biliyoruz.

Oteller için özel üretilmi
yanmazlık, leke tutmazlık, su iticilik gibi

özelliklere sahip tamamı sertifikalı ürünlerimiz
veya sizin için özel desenlerle üretece¤imiz

perde ve döemelikler tasarımlarınıza
de¤er katacaktır.

The variety of products used in
hotel interior decoration

is one of the most important factors in your designs.

We know that even
small details, minute colour shading

is very important for you.

Specially woven products for hotels
that are non flammable, stain proof, water repellant

certified or special designs of curtains and furnishings
that will be woven specifically for you

will add value to your projects.
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You can see

  Quality.

   Kalite

gözle görülür.
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      Otelinize

   değer katar

     Will add
  value to
     your hotel.
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Tül perde,
blackout astarlı fon 
perde, runner,
döeme kumaları,
yatak baı ve
tüm linen gurubu 
uygulanmıtır.

Net curtain,
background curtain
with blackout lining, 
runner, furnishing
fabrics, headboard
and all linen group
was implemented.
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Fabrikalarımızda tam entegrasyonu sa¤layarak, ham maddeden ipli¤e, dokumaya, boyaya, apreye
ve son tasarım aamasına kadar en son teknoloji ile üretim yapmaktayız.

Yıllar boyu kazandı¤ımız tecrübemizi, tesislerimizdeki en son teknoloji ile birletirerek
dünya kalitesinde üretti¤imiz perde ve döemelik çeitlerimizi dünya pazarlarına ihraç ediyoruz.

Fabrikalarımızda tül perde, fonluk kuma, blackout, döemelik kuma,
yatak örtüsü, throw, baza, yastık kılıfı, stor perde, zebra stor ve motorlu perdeler üretilmektedir.

By total integration in our factories of raw material, yarn, weaving, dyeing,
finishing and final design, we manufacture with the latest technology.

By combining years of experience with the latest technology in our facilities,
we are manufacturing and exporting our line of world class curtains and furnishings to the world markets.

We manufacture net curtains, background fabric, blackout fabric, furnishing fabric, bed covers,
throws, base, pillow case, roller blinds, zebra stor and motorized curtains in our factories.

Tanrıverdi Mensucat

Oteller için özel olarak hazırladı¤ımız perdelikler,
yanmazlık, leke tutmazlık, su iticilik gibi özelliklere sahip

tamamı sertifikalı ürünlerdir.

Specially manufactured curtain fabrics for hotels
have non flammable, stain proof, water repellent properties
and are all certified products.
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Fabrikalarımızda tam entegrasyonu sa¤layarak,
ham maddeden ipli¤e, dokumaya, boyaya, apreye

ve son tasarım aamasına kadar
en son teknoloji ile üretim yapmaktayız.

Dünyanın en büyük perde üretim tesislerine sahip olmak,
bizim için ayrı bir gurur kayna¤ıdır. 

By total integration in our factories
of raw material, yarn, weaving, dyeing, finishing

and final design,
we manufacture with the latest technology.

To have the largest curtain manufacturing facility in the world
is a source of pride for us.





H O L D İ N G

T A N R I V E R D ‹  M E N S U C A T  A .  .
MERKEZ / HEAD OFFICE

Tanrıverdi Plaza
Sultanhamam Hobyar Mahallesi Rahvancı Sokak No:3

34112 Fatih - ‹stanbul / Turkey
Tel: +90 (212) 512 22 86 - 526 77 93 Fax: +90 (212) 520 53 32

FABR‹KA / FACTORY
Tuzludere Mevkii, ‹stanbul Asfaltı 2.km  34870 Çatalca - ‹stanbul / Turkey

Tel: +90 (212) 789 18 31 - 789 19 29 Fax: +90 (212) 789 21 95
www.tanriverdi.com
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