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VNS CAM BALKON SİSTEMİ

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bir arada bulunduğu sistemdir.

Sistem

VNS Cam Balkon Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

Temperli 8-10 mm/ Lamine 4+4

Profil Sistemleri
Çerçeveli, kayar ve sağa sola dönebilir
Alt eşik havalandırma sistemi seçeneği
Kanatlar iç ve dışa doğru katlanabilir
Kanatlar istenildiği takdirde sağa,sola ya da her iki tarafa katlanabilir
Alüminyum fitiller sayesinde camlar arasındaki boşluğu ortadan kaldırma
Zeminden kaynaklanan hataları ayar profili ile düzeltme imkanı
Max. kanat genişliği:650 mm Max. kanat yüksekliği:2500 mm

Aksesuarlar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz emniyetli aksesuarlar
İçten kilitleme ve açma seçeneği
Döndürülebilir kilitle kilitleyip açma seçeneği
Kanatları iki farklı model ve üç farklı renkte kanat tutma aparatı ile sabitleme
seçeneği
Siyah Renk Aksesuar

Montaj
Çerçeveli, kayar ve sağa sola dönebilir
Alt eşik havalandırma sistemi seçeneği
Kanatlar iç ve dışa doğru katlanabilir
Kanatlar istenildiği takdirde sağa,sola ya da her iki tarafa katlanabilir
Alüminyum fitiller sayesinde camlar arasındaki boşluğu ortadan kaldırma
Zeminden kaynaklanan hataları ayar profili ile düzeltme imkanı
Max. kanat genişliği:650 mm Max. kanat yüksekliği:2500 mm
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VGR & VGR-D KORKULUK SİSTEMİ

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bir arada bulunduğu sistemdir.

Sistem

VGR Korkuluk Sistemi

Malzeme
Cam Tipleri

Sistem

8 mm / 10 mm / 4+10+4 Temperli Isıcam

VGR-D Isıcamlı Korkuluk Sistemi

Malzeme
Cam Tipleri

2

8 mm / 10 mm / 4+20+4 Temperli Isıcam

VBS CAM BALKON SİSTEMİ

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan VBS Cam
Balkon Sistemi ile mekanlarınızda her an balkon keyfini
yaşayın.

Sistem

VBS Cam Balkon Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

Temperli 6-8-10 mm / Lamine 4+4

Profil Sistemleri
Çerçeveli, kayar ve sağa sola dönebilir.
Alt eşik havalandırma sistemi seçeneği.
Kanatlar iç ve dışa doğru katlanabilir
Kanatlar istenildiği takdirde sağa,sola ya da her iki tarafa katlanabilir
Alüminyum fitiller sayesinde camlar arasındaki boşluğu ortadan kaldırma
Zeminden kaynaklanan hataları ayar profili ile düzeltme imkanı
Max. kanat genişliği:650 mm Max. kanat yüksekliği:2500 mm

Aksesuarlar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde
ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz emniyetli aksesuarlar
İçten kilitleme ve açma seçeneği
Döndürülebilir kilitle kilitleyip açma seçeneği
Kanatları iki farklı model ve üç farklı renkte kanat tutma aparatı ile sabitleme
seçeneği
Siyah, beyaz ve gri olmak üzere 3 farklı renkte aksesuar seçeneği

Montaj
Kanatlar 4'er adet yatay olarak hareket eden ve bakım gerektirmeyen
tekerleklerle donatılmıştır
Hareket sisteminde polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar
kullanılmıştır
Rulmanlarda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat
profilleri
Kanatları 90 derece açıda kurulum yapma imkanı
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VNS-D ISICAMLI CAM BALKON SİSTEMİ

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bir arada bulunduğu sistemdir.

Sistem

VNS-D Isıcamlı Cam Balkon Sistemi

Malzeme
Cam Tipleri

4+20+4 Temperli Isıcam (Jaluzili
perdeli de olabilir)

Profil Sistemleri
Alüminyum çerçeveli, kayar ve sağa sola dönebilir.
Kanatlar içe doğru katlanabilir.
Kanatlar istenildiği takdirde sağa,sola ya da her iki tarafa katlanabilir.
4+20+4 mm cam kullanılarak cam boşluklarına perde uygulayabilme seçeneği
Max. kanat genişliği: 650 mm.
Max. kanat yüksekliği: 2500 mm

Aksesuarlar
Az bakım gerektiren ve paslanmaz, emniyetli aksesuarlar.
Krom kaplı paslanmaz kapı kolu.
Siyah renk aksesuar seçeneği.
Çocuk kilitli kilitle açma-kapama seçeneği.

Montaj
Kanatlar 2'şer adet yatay olarak yukarıdan hareket eden ve bakım
gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır.
Hareket sistemine polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır.
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat profilleri.
Kanatları 90 derece açıda kurulum yapma imkanı.
Sızdırmazlık ve havalandırma.
Kanatlar arasında boşluk bırakılmaksızın fırça fitillerle donatılmıştır.
Alt ve üst profillerde iç ve dış taraftan fırça contalar ile donatılmıştır.
Alt ve üstte kullanılan fitiller kanatlara değil kanat profillerine monte edilip
sabitlenmiştir.
Alt ve üst profillerde iç ve dış taraftan fırça contalar ile donatılmıştır.
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VDS ISICAMLI CAM BALKON SİSTEMİ

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan VDS Cam
Balkon Sistemi ile mekanlarınızda her an balkon keyfini
yaşayın.

Sistem

VDS Isıcamlı Cam Balkon

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

4+20+4 Temperli ısıcam (Jaluzi
Perdeli de olabilir)

Profil Sistemleri
Alüminyum çerçeveli, kayar ve sağa sola dönebilir.
Kanatlar içe doğru katlanabilir.
Kanatlar istenildiği takdirde sağa,sola ya da her iki tarafa katlanabilir.
4+20+4 mm cam kullanılarak cam boşluklarına perde uygulayabilme seçeneği.
Max. kanat genişliği: 650 mm
Max. kanat yüksekliği: 2500 mm

Aksesuarlar
Az bakım gerektiren ve paslanmaz, emniyetli aksesuarlar.
Krom kaplı paslanmaz kapı kolu.
Siyah ve Gri Renk Aksesuar Seçeneği.
Çocuk kilitli kilitle açma-kapama seçeneği.

Montaj
Kanatlar 2'şer adet yatay olarak yukarıdan hareket eden ve bakım
gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır.
Hareket sistemine polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır.
Rulmanlarda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat profilleri.
Kanatları 90 derece açıda kurulum yapma imkanı
Kanatlar arasında boşluk bırakılmaksızın fırça fitillerle donatılmıştır.
Alt ve üstte kullanılan fitiller kanatlara değil kanat profillerine monte edilip
sabitlenmiştir.
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SCS-D ISICAMLI SÜRME CAM SİSTEMİ

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bulunduğu manzaralar sağlar.

Sistem

SCS-D Isıcamlı Sürme Cam Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

5+ 12 +5 mm ısıcam

Profil Sistemleri
Eşikli alt ray profili ile genellikle zeminden daha yüksek yerlerde kullanma imkanı
Eşikli profil ile Kanatları sağa, sola ya da her iki tarafa park etme seçeneği.
3 ve 4 raylı olmak üzere 2 farklı alt ray ve üst kasa profili seçeneği
Max. kanat genişliği: 1000 mm
Max. kanat yüksekliği:2800 mm

Aksesuarlar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde ayarlanmıştır.
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar.
İçten ve dıştan kilitleme açma seçenekleri
Yeni tasarım kilit sayesinde ister sağdan isterseniz soldan kilitleme seçeneği.
Krom kaplı paslanmaz kapı kolu
Siyah Renk aksesuar seçeneği

Montaj
Kanatlar 2'şer adet olmak üzere yatay olarak aşağıdan hareket eden ve bakım
gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır
Hareket sisteminde polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır
Rulmanlarda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat profilleri
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SCS-D+ ISICAMLI OTOMATİK SÜRME CAM

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bulunduğu manzaralar sağlar.

Sistem

SCS-D Isıcamlı Sürme Cam Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

5+ 12 +5 mm ısıcam

Profil Sistemleri
Eşikli alt ray profili ile genellikle zeminden daha yüksek yerlerde kullanma imkanı
Eşikli profil ile Kanatları sağa, sola ya da her iki tarafa park etme seçeneği.
3 ve 4 raylı olmak üzere 2 farklı alt ray ve üst kasa profili seçeneği
Max. kanat genişliği: 1000 mm
Max. kanat yüksekliği:2800 mm

Aksesuarlar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde ayarlanmıştır.
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar.
İçten ve dıştan kilitleme açma seçenekleri
Yeni tasarım kilit sayesinde ister sağdan isterseniz soldan kilitleme seçeneği.
Krom kaplı paslanmaz kapı kolu
Siyah Renk aksesuar seçeneği

Montaj
Kanatlar 2'şer adet olmak üzere yatay olarak aşağıdan hareket eden ve bakım
gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır
Hareket sisteminde polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır
Rulmanlarda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat profilleri
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SCS-L SÜRME CAM SİSTEMİ (EŞİKSİZ)

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan SCS-L
Sürme Cam Sistemi ile mekanlarınızın keyfini yaşayın.

Sistem

SCS-L Sürme Cam Sistemi ( Eşiksiz )

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

8-10 mm Temperli Cam

Profil Sistemleri
Ara profili ile çerçeveli sistem özelliği kazanımı
Eşiksiz alt ray profili ile sağa ya da sola park etme seçeneği
3 ve 5 raylı olmak üzere 2 farklı alt ray ve üst kasa profili seçeneği
Max. kanat genişliği: 1000 mm
Max. kanat yüksekliği: 2500 mm

Aksesuarlar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar
İçten ve dıştan kilitleme açma seçenekleri
Yeni tasarım kilit sayesinde ister sağdan isterseniz de soldan kilitleme seçeneği
Krom kaplı paslanmaz ve alüminyum olmak üzre 2 farklı seçenekli kapı kolu
Siyah ve gri renk olmak üzere 2 renkte aksesuar seçeneği

Montaj
Kanatlar 2'şer adet alt tekerle yatay olarak hareket eden ve bakım
gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır
Alt hareket sisteminde polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat profilleri
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SCS-X SÜRME CAM SİSTEMİ (EŞİKLİ)

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan SCS-X
Sürme Cam Sistemi ile mekanlarınızın keyfini yaşayın.

Sistem

SCS-X Sürme Cam Sistemi ( Eşikli )

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

8-10 mm Temperli Cam

Profil Sistemleri
Eşikli alt ray profili ile genellikle zeminden daha yüksek yerlerde kullanma imkanı
Eşikli profil ile Kanatları sağa, sola ya da her iki tarafa park etme seçeneği
3 ve 5 raylı olmak üzere 2 farklı alt ray ve üst kasa profili seçeneği
Max. kanat genişliği: 1000 mm
Max. kanat yüksekliği: 2500 mm

Aksesuarlar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar
İçten ve dıştan kilitleme açma seçenekleri
Yeni tasarım kilit sayesinde ister sağdan isterseniz de soldan kilitleme seçeneği
Krom kaplı paslanmaz ve alüminyum olmak üzre 2 farklı seçenekli kapı kolu
Siyah ve gri renk olmak üzere 2 renkte aksesuar seçeneği
Metal baza kapağı seçeneği

Montaj
Kanatlar 2'şer adet olmak üzere yatay olarak aşağıdan hareket eden ve bakım
gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır
Hareket sisteminde polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır
Rulmanlarda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat profilleri
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SCS-T SÜRME CAM SİSTEMİ (EŞİKLİ)

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan SCS-T
Sürme Cam Sistemi ile mekanlarınızın keyfini yaşayın.

Sistem

SCS-T Sürme Cam Sistemi (Eşikli)

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

8-10 mm Temperli Cam

Profil Sistemleri
Eşikli alt ray profili ile genellikle zeminden daha yüksek yerlerde kullanma imkanı
Eşikli profil ile Kanatları sağa, sola ya da her iki tarafa park etme seçeneği
3 ve 5 raylı olmak üzere 2 farklı alt ray ve üst kasa profili seçeneği
Max. kanat genişliği: 1000 mm
Max. kanat yüksekliği: 2500 mm

Aksesuarlar
Boyalı ve Boyasız Renk Seçeneği

10
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KDS 55 ISI YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ

Çevre şartlarına karşı yüksek koruma sağlayan ısı
yalıtımlı katlanır kapı sistemi modern görüntüsü ile
görselliği ön plana çıkarmanın yanısıra, en zorlu iklim
koşullarında kullanılamak için tasarlanmıştır.

Sistem

KDS 55 Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

10-31 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam

Profil Sistemleri
Max. kanat genişliği: 850 mm
Max. kanat yüksekliği: 2800 mm
Eşikli ve eşiksiz modelimiz vardır lütfen sipariş sırasında buna dikkat ediniz.
Alt ray profil genişliği :55 mm
Cam Tercihi
10-31 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam

Renkler
Profiller için renk seçeneği: Eloksal - RAL 7016 Antrasit
Aksesuarlar için renk seçeneği: Siyah
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KDS 75 ISI YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ

Eşikli veya eşiksiz kullanılabilmesi sayesinde her türlü
ihtiyacı karşılayabilmektedir. Katlanır olma özelliğinden
dolayı, açıldığı zaman dış mekanla iç mekanın kesintisiz
olarak birleşmesini sağlar.

Sistem

KDS 75 Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

10-31 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam

Profil Sistemleri
Max. kanat genişliği: 1000 mm
Max. kanat yüksekliği: 3200 mm
Sadece eşikli modelimiz vardır. Lütfen sipariş sırasında buna dikkat ediniz.
Alt ray profil genişliği :75 mm

Cam Tercihi
10-31 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam

Renkler
Profiller için renk seçeneği: Eloksal - RAL 7016 Antrasit
Aksesuarlar için renk seçeneği: Siyah
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KCS ÜSTTEN ASKILI KATLANIR CAM SİSTEMİ

Dört mevsim mekanlarınıza estetik ve güven katmak KCS
katlanır cam sitemleri ile artık çok kolay. Sistem
yapısında, yerde kılavuz veya herhangi bir eşik olmaması
büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Sistem

KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

Temperli 10-12 mm

Profil Sistemleri
Tamamen çerçevesiz ,kayar ve sağa sola dönebilir
Kanatlar içe doğru katlanabilir
Kanatlar istenildiği takdirde sağa,sola ya da her iki tarafa katlanabilir
Yan dikmeli ya da yan dikmesiz profil seçeneği ya da 2 farklı yan dikme seçeneği
Sistemin yüksekliği isteğinize göre ayarlanabilir
Max. kanat genişliği: 1000 mm
Max. kanat yüksekliği: 4000 mm
Aksesuar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde
ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar
Döndürülebilir kilitle İçten ve dıştan kilitleme açma seçenekleri
Manuel ve hidrolik kapı kapatıcısı ile açılım seçenekleri
Yan sürgü mekanizması sayesinde kanatları birbirine sabitleme seçeneği
Kenar sürgü mekanizması sayesinde kanatları dilerseniz ayrı ayrı zemine
sabitleme
Krom kaplı paslanmaz kapı kolu seçeneği

Montaj
Kanatlar 2'şer adet yatay olarak yukarıdan hareket eden ve bakım
gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır
Hareket sistemine polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır
Rulmanlarda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat
profilleri
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KCS-L MENTEŞELİ KATLANIR CAM SİSTEMİ

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan Sistemi
ile mekanlarınızda her an balkon keyfini yaşayın.

Sistem

KCS-L Menteşeli Katlanır Cam Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

Temperli 10 mm

Profil Sistemleri
Tamamen çerçevesiz,kayar ve sağa sola dönebilir
Kanatlar içe doğru katlanabilir
Kanatlar istenildiği takdirde sağa,sola ya da her iki tarafa katlanabilir
Yan dikmeli ya da yan dikmesiz profil seçeneği ya da 2 farklı yan dikme seçeneği
Sistemin yüksekliği isteğinize göre ayarlanabilir
Max. kanat genişliği: 800 mm
Max. kanat yüksekliği: 2800 mm

Aksesuarlar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde
ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar
Döndürülebilir kilitle İçten ve dıştan kilitleme açma seçenekleri
Manuel ve hidrolik kapı kapatıcısı ile açılım seçenekleri
Yan sürgü mekanizması sayesinde kanatları birbirine sabitleme seçeneği
Kenar sürgü mekanizması sayesinde kanatları dilerseniz ayrı ayrı zemine
sabitleme
Krom kaplı paslanmaz kapı kolu seçeneği
Opsiyonel olarak tüm RAL renklerinde boyalanabilme seçeneği

Montaj
Profiller için renk seçeneği: Eloksal - RAL 7016 Antrasit
Aksesuarlar için renk seçeneği: SiyahKanatlar 2'şer adet yatay olarak yukarıdan
hareket eden ve bakım gerektirmeyen tekerleklerle donatılmıştır
Hareket sistemine polyamid kaplı yüksek kaliteli rulmanlar kullanılmıştır
Rulmanlarda paslanmaz çelik bileşenler kullanılmıştır
Düşük gürültü, düşük aşınma ve sıcak-soğuğa karşı dayanımlı kanat profilleri
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VGS GİYOTİN SİSTEMİ

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bir arada bulunduğu sistemdir.

Sistem

VGS Giyotin Sistemi

Malzeme

Alüminyum - Cam

Cam Tipleri

8 mm Temperli Cam

Profil Sistemleri
8 mm Temperli Cam

Aksesuar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar ,
Somfy maksimum 120 N luk motor sistemleri ile kullanılabilir.
Paneller kayış sistemi ile hareket etmektedir.
Kenar panel kapakları sisteme güzel bir bitim görüntüsü vermektedir.

Montaj
Maks yükseklik: 3000 mm Genişlik 4000 mm dir.
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VGS PLUS ISICAMLI SİLİNEBİLİR GİYOTİN SİSTEMİ

Size özel projelerde içerden silinebilir özelliği ile pratik ve
kolay temizlenebilmesi için tasarlanan VGS-PLUS uzaktan Sistem
kumandalı sistemimiz rahat, %100 kolay temizlik sağlar.
Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır.
Malzeme
Aynı zamanda konut projelerinde önceden
Cam Tipleri
tasarlandığında korkuluk görevi de görür. Yüksek kalite
standartları ile güvenli bir ortam için otomatik, silinebilir
VGS-PLUS sistemini tercih edebilirsiniz.

VGS Plus Isıcamlı Silinebilir Giyotin
Sistemi
Alüminyum - Cam
5+10,5+5 mm Temperli Isı Yalıtımlı Cam

Profil Sistemleri
Maks. Genişlik: 4000 mm
Maks. Yükseklik: 3000 mm
Uzaktan Kumandalı Somfy Motor
5+10,5+5 mm Temperli Isı Yalıtımlı Cam
Aksesuar
Tüm aksesuarla profiller içerisinde tamamen görünmeyecek şekilde ayarlanmıştır
Az bakım gerektiren ve tamamen paslanmaz, emniyetli aksesuarlar ,
Somfy maksimum 120 N luk motor sistemleri ile kullanılabilir.
Paneller kayış sistemi ile hareket etmektedir.
Kenar panel kapakları sisteme güzel bir bitim görüntüsü vermektedir.
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VPS PERGOLA SİSTEMİ

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan VBS Cam
Balkon Sistemi ile mekanlarınızda her an balkon keyfini
yaşayın.

Sistem

VPS Pergola Sistemi

Malzeme
Cam Tipleri

Profil Sistemleri
Black-out Kumaş
Uzaktan Kumandalı Somfy Motor
Motor: 34 devir/dk

Led - Tec Aydınlatma Sistemi
Uzaktan Kumanda Kontrollü Dimmer
VPS pergole sistemi 4 mevsim güvenle mekanlarınızda kullanabileceğiniz açılır-kapanır bir
sistemdir.
Vereceğiniz ölçülere göre özel üretilecek pergole sistemimizin profil renkleri istediğiniz RAL
koduna göre boyanabilmektedir.
Renk
Profil Renkleri: RAL Renkleri
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VCS BİYOKLİMATİK PERGOLA

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bir arada bulunduğu sistemdir.

Sistem

VCS Biyoklimatik Pergole

Malzeme

6063 T5 alüminyum, paslanmaz çelik ve delrin.

Cam Tipleri

Profil Sistemleri
Lamel ölçüsü 222 mm x 40 mm.
Maksimum lamel uzunluğu 4000 mm.
Kanat açısı 0-11
Ağırlık 35 ≈ kg/m2
6063 T5 alüminyum, paslanmaz çelik ve delrin.
Uzun süreli güneş ışınlarına karşı test edilmiş direnç. Zararlı ultraviole ışınlarına karşı
sertifikalar koruma.
Motorlu sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.
Yağmurlu hava koşullarına, kar suyuna ve rüzgara karşı büyük direniç
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VCS-T BİYOKLİMATİK PERGOLE

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan ile
mekanlarınızda her an balkon keyfini yaşayın.

Sistem

VCS-T Biyoklimatik Pergole

Malzeme

6063 T5 alüminyum, paslanmaz çelik ve delrin.

Cam Tipleri

Profil Sistemleri
Lamel ölçüsü 222 mm x 40 mm.
Maksimum lamel uzunluğu 4000 mm.
Kanat açısı 0-11
RAL renk standardına göre seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.
Uzun süreli güneş ışınlarına karşı test edilmiş direnç.
Zararlı ultraviole ışınlarına karşı sertifikalar koruma.
Ağırlık 35 ≈ kg/m2
Motorlu sistem ve uzaktan kumanda kontrolü.
Yağmurlu hava koşullarına, kar suyuna ve rüzgara karşı büyük direniç.
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VRS VERANDA SİSTEMLERİ

Mekanlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam
haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile
estetik tasarımların bir arada bulunduğu sistemdir.

Sistem

VRS Veranda Sistemleri

Malzeme

6063 T5 alüminyum, paslanmaz çelik ve delrin.

Cam Tipleri

Profil Sistemleri
Yağmurlu hava koşullarına, kar suyuna ve rüzgara karşı büyük direniç.
Maks. Genişlik: 3000 mm
Maks. Uzunluk: 3000 mm
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Mekanlarınıza hak ettiği görünüm ve
işlevselliği kazandıracak Profesyonel
Katlanır Cam, Alüminyum Kapı &
Pencere Sistemleri üretiyoruz.

40C ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kasa Genişligi : 40 mm
• Kanat Genişligi : 45 mm
• Et Kalınlığı : 1,2 – 1,3 mm
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Perimetrik kanal 9 aks ve 20 mm menteşe
montaj mesafesine uygundur.
• Tüm fitiller EPDM
• Cam kullanım aralığı 4 – 22 mm
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması
• Köse takozu ve pimli baglantı seçenegi ile pratik
ve mükemmel köse birlesimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı,

Açılım Tipleri
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47C ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

Kasa Genişligi : 47 mm
• Kanat Genişligi : 55 mm
• Et Kalınlıgı : 1,5 mm
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini
• Tüm fitiller EPDM
• Cam kullanım aralıgı 4 – 24 mm
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması
• Köse takozu ile mükemmel köse birlesimi
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı,

Açılım Tipleri
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54T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kasa Genişliği : 54 mm
• Kanat Genişliği : 59 mm
• Et Kalınlığı : 1,2 – 1,3 mm
• Isı Beriyeri : 18 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 2.86 W/m2K
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Perimetrik kanal 9 aks ve 20 mm menteşe
montaj mesafesine uygundur.
• Tüm izalatörler POLYAMID , tüm fitiller EPDM.
• Cam kullanım aralıgı 17 – 24 mm.
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması,
• Köşe takozu ve pimli bağlantı seçeneği ile pratik
ve mükemmel köşe birleşimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı.

Açılım Tipleri
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58C ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

Kasa Genişligi : 58 mm
• Kanat Genişligi : 66 mm
• Et Kalınlıgı : 1,8 - 2 mm
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini
• Tüm fitiller EPDM
• Cam kullanım aralığı 4 – 24 mm
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması
• Köşe takozu ile mükemmel köşe birleşimi
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı,

Açılım Tipleri
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58T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kasa Genişliği : 58 mm
• Kanat Genişliği : 66 mm
• Et Kalınlığı : 1,8 - 2 mm
• Isı Bariyeri : 18 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 2.96 W/m2K
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Tüm izalatörler POLYAMID , tüm fitiller EPDM.
• Cam kullanım aralığı 4 – 34 mm.
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması,
• Köşe takozu seçeneği ile mükemmel köşe
birleşimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı.

Açılım Tipleri
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59T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kasa Genisligi : 59 mm
• Kanat Genisligi : 65 mm
• Et Kalınlıgı : 1,4 – 1,8 mm
• Isı Bariyeri : 18 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 3.39 W/m2K
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Perimetrik kanal 9 aks ve 20 mm kulaklık
mesafesine uygundur.
• Tüm izalatörler POLYAMID, tüm fitiller EPDM,
• Cam kullan›m aralıgı 17 – 26 mm.
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması,
• Köşe takozu ve pimli baglantı seçenegi ile pratik
ve mükemmel köse birlesimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller
ilefonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı.

Açılım Tipleri

Teknik Veriler
Termal Performans
59T
U f= 3.39 W/m 2 K
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60T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kasa Genişliği : 60 mm
• Kanat Genişliği : 65 mm
• Et Kalınlığı : 1,2 – 1,3 mm
• Isı Bariyeri : 24 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 2.67 W/m2K
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Perimetrik kanal 9 aks ve 20 mm kulaklık
mesafesine uygundur.
• Tüm izalatörler POLYAMID, tüm fitiller EPDM,
• Cam kullanım aralığı 20 – 30 mm.
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması,
• Köşe takozu ve pimli bağlantı seçeneği ile pratik
ve mükemmel köşe birleşimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı,

Açılım Tipleri
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64T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kasa Genişliği : 64 mm
• Kanat Genişliği : 72 mm
• Et Kalınlığı : 1,8 - 2 mm
• Isı Bariyeri : 24 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 2.7 W/m2K
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Tüm izalatörler POLYAMID , tüm fitiller EPDM.
• Cam kullanım aralığı 10 – 34 mm.
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması,
• Köşe takozu seçeneği ile mükemmel köşe
birleşimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı.

Açılım Tipleri
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65T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

Kasa Genişligi : 65 mm
• Kanat Genişligi : 71 mm
• Et Kalınlığı : 1,4 – 1,8 mm
• Isı Bariyeri : 24 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 2.86 W/m2K
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Perimetrik kanal 9 aks ve 20 mm kulaklık
mesafesine uygundur.
• Tüm izalatörler POLYAMID, tüm fitiller EPDM,
• Cam kullanım aralığı 10– 34 mm.
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması,
• Köşe takozu ve pimli bağlantı seçeneği ile pratik
ve mükemmel köşe birleşimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı.

Açılım Tipleri

Teknik Veriler
Termal Performans
65T
U f= 2.86 W/m 2 K
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74T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
• Kasa Genişliği : 74 mm
• Kanat Genişliği : 82 mm
• Et Kalınlığı : 1,8 - 2 mm
• Isı Bariyeri : 34 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 2.33 W/m2K
• Euro normlarına uygun aksesuar kanalı
sayesinde kolay montaj ve aksesuar temini,
• Tüm izalatörler POLYAMID , tüm fitiller EPDM.
• Cam kullanım aralığı 24 – 50 mm.
• Su ve toz tutucu orta fitil uygulaması,
• Köşe takozu seçeneği ile mükemmel köşe
birleşimi,
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi,
• Standart ve özel açılara uygun özel profiller ile
fonksiyonel pencere ve kapı yapabilme imkanı.

Açılım Tipleri
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36C ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
• Hafif profil seçenekleri ile ekonomik çözümler,
• Tek tip pimli bağlantı ile kapı ve pencere çözümleri,
• Düz, oval, ahşap görünümlü profiller ile görsel çeşitlilik.
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri.

70T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
• Orta kayıtlar için pratik baglantı çözümü,
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Farklı statik degerlere sahip ve farklı formlara sahip
orta kayıt profilleri ile estetik ve stabil çözümler.

70TH ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
• Isı yalıtım dolgu malzemesi sayesinde üstün performans,
• Orta kayıtlar için pratik baglantı çözümü,
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Farklı statik degerlere sahip ve farklı formlara sahip orta
kayıt profilleri ile estetik ve stabil çözümler,

84T ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
• Orta kayıtlar için pratik baglantı çözümü,
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Farklı statik degerlere sahip ve farklı formlara sahip
orta kayıt profilleri ile estetik ve stabil çözümler,

84TH ALÜMİNYUM KAPI PENCERE SİSTEMİ
• Isı yalıtım dolgu malzemesi sayesinde üstün performans,
• Orta kayıtlar için pratik baglantı çözümü,
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Farklı statik degerlere sahip ve farklı formlara sahip orta
kayıt profilleri ile estetik ve stabil çözümler,
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77BF ALÜMİNYUM KAPI SİSTEMİ
• Kanat taşıma kapasitesi kanat başı 120 kg dır.
• 3.5 metreye kadar kanat yüksekliği
• Kanatlar için 2 farklı görsel varyasyon.
• Kanatlar alt rulmanlar tarafından taşınmaktadır.
• Basit ve kilitli kol seçenekleri mevcuttur.
• 7 kanada kadar çeşitli varyasyonlarda uygulanabilmektedir.
• 45 ve 90 derece kasa montaj alternatifi.
• Kasa ve kanat için pres ve mekanik köşe bağlantı opsiyonu.
• 1.2 metreye kadar kanat genişliği.

Teknik Özellikler
Kasa Derinliği 77
Kanat Derinliği 77
Et Kalınlığı 1.8 mm
Kasa Cam Kalınlığı 14 - 50 mm
Isı Bariyeri 24 - 32 mm

84FD ALÜMİNYUM KAPI SİSTEMİ
• Çoklu kilitleme sayesinde üstün güvenlik.
• Güvenli hava ve su tahliye sistemi.
• Alçak eşik sayesinde rahat geçiş.
• Cam, tek tarafı alüminyum ve çift tarafı alüminyum olan
dolgu seçenekleri,
• Kanat, anti bi-metal ısı bariyeri sayesinde iç ve dış ısı
farklılıklarından etkilenmez.
• 84T ve 84TH sistemiyle uyumlu.

Teknik Özellikler
Kasa Derinliği 84 mm
Kanat Derinliği 84 mm
Et Kalınlığı 1.8 - 2 mm
Isı Bariyeri 34 mm
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38C ALÜMİNYUM SÜRME SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kanat Genişliği : 38 mm
• Cam kullanım aralığı 4 – 24 mm.
• Sisteme özel aksesuarlar ile tam performans,
• Değiştirilebilir ray profili sayesinde kolay bakım
imkanı.

Açılım Tipleri
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38T ALÜMİNYUM SÜRME SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kasa Genişliği : 77.4 mm
• Kanat Genişliği : 38 mm
• Et Kalınlığı : 1.4 - 1.5 mm
• Isı Bariyeri : 14.8 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 4.45 W/m2K
• Cam kullanım aralığı 4 – 24 mm.
• 120 Kg’a kadar taşıma kapasitesi,
• 60T Sistemi ile tam uyum,
• Sisteme özel aksesuarlar ile tam performans,
• Değiştirilebilir ray profili sayesinde kolay bakım imkanı.

Açılım Tipleri
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45T ALÜMİNYUM SÜRME SİSTEMİ
Ürün Çizimleri

• Kanat Genişliği : 45 mm
• Isı Bariyeri : 32 mm
• Isı Geçirgenlik : Uf = 4. 0 W/m2K
• Cam kullanım aralığı 20 – 34 mm.
• Aynı kanat profilleri ile ister sürme ister kaldır sür
yapma imkanı,
• Sürme sisteminde 90 Kg ve 200 Kg aralığına 2 tip
aksesuar seçeneği,
• Değiştirilebilir ray profili sayesinde kolay bakım
imkanı,
• Pimli bağlantılar sayesinde kolay montaj yapabilme,
• Kaldır-sür sisteminde fırça yerine TPV fitil kullanımı.

Açılım Tipleri
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30C ALÜMİNYUM SÜRME SİSTEMİ
• 30C Sürme sistemi; hafif profilleri ile ekonomik çözümler
sunar.
• Kasa ve kanat profillerinde tek tip pimli bağlantı kullanarak
stok ve imalat maliyetlerini düşürür.
• Belirli ölçülere kadar, iç ve dış mekanlara rahatlıkla
kullanılabilir.

51LS ALÜMİNYUM SÜRME SİSTEMİ
• 200 kg taşıma kapasitesi,
• Aynı profillerle Kaldır Sür ve Sürme kapı yapabilme,
• EPDM ve kompozit fitiller sayesinde üstün hava ve su
izolasyonu,
• 50 mm Dar kenet sayesinde maksimum seviyede vizyon alanı,
• Sisteme özel aksesuar çözümleriyle pratik uygulama,
• Tüm kasalar için sineklikli çözüm,
• Takviyeli profiller sayesinde yüksek kapılar,

Teknik Özellikler
• 80kg taşıma kapasitesi (4 rulman ile 120kg),
• Aynı profillerle Kaldır Sür ve Sürme kapı yapabilme,
• 50 mm Dar kenet sayesinde maksimum seviyede vizyon alanı,
• Sisteme özel aksesuar çözümleriyle pratik uygulama,
• Tüm kasalar için sineklikli çözüm,
• Takviyeli profiller sayesinde yüksek kapılar,

36
11
9

12
12

72ES ÇEK SÜR SİSTEMİ
• 72ES Çek & Sür Sistemi yeni bir aksesuar sistemi ile kapanma şekli
pencere mantığında çalışmaktadır. Bu özellikle beraber, performans
olarak sürme sistemlerden tamamen ayrılmaktadır.
Bu sayede yüksek performans talep edilen ve özellikle sürme sistem
istenilen yerlerde beklentiyi fazlasıyla karşılamaktadır.
Aynı zamanda sistemin içerisine entegre, dışarıdan görünmeyen Soft
Close aksesuarı sayesinde,
sistemin kanadı manuel otomasyon gibi çalışır ve kapama - açma için
sessiz ve yumuşak hareket konforu sağlar.
• 64T sistemi ile uyumlu,

72ESHI ALÜMİNYUM SÜRME SİSTEMİ
• 72ESHI Çek & Sür Sistemi yeni bir aksesuar sistemi ile kapanma şekli
pencere mantığında çalışmaktadır. Bu özellikle beraber, performans
olarak sürme sistemlerden tamamen ayrılmaktadır.
Bu sayede yüksek performans talep edilen ve özellikle sürme sistem
istenilen yerlerde beklentiyi fazlasıyla karşılamaktadır.
Aynı zamanda sistemin içerisine entegre, dışarıdan görünmeyen Soft
Close aksesuarı sayesinde, sistemin kanadı manuel otomasyon gibi
çalışır ve kapama - açma için sessiz ve yumuşak hareket konforu sağlar.
• 64T sistemi ile uyumlu,
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18D İÇ MEKAN SİSTEMİ

Profil Sistemleri
Modüler İç Bölme Sistemi pratik çözümler sunar. Modüler yapısı ile her mekan için mükemmel
çözümü kolaylıkla oluşturur.
Gereksinimine uygun olarak dolu ve cam modüllerde yapılabilen özel uygulamalarla mekanın
değişik etkilerle görünümünü sağlar.
Alüminyum profiller mekan için öngörülen renklerle uyumlu tüm RAL renklerinde
uygulanabilme avantajına sahiptir. Ayrıca iç mekana uygun olarak ahşap görünümlü
alüminyum kaplama şekilleri de önerilebilir.
Sistem bu özellikleriyle, mimari projenin estetik değerini yaşama katmaya olanak sağlar.
Yüzey kaplamaları kolayca temizlenebilme özellige sahip olduğundan bakım pratikliği sağlar.

24D İÇ MEKAN SİSTEMİ
Profil Sistemleri
Dört farklı kapı tipi imkanı
Düz Kasa | Cam Kapı
Düz Kasa | Ahşap Kapı
Euro Kanal Kasa | Alüminyum Kapı
Euro Kanal Kasa | Ahşap Kapı
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24Z İÇ MEKAN SİSTEMİ

Profil Sistemleri
Her ofise uyabilen ve modern tasarımları ile karakterize edilen bir bölme sistemi.
Profil boyutlarının küçük olması sayesinde zarif ve estetik mekanlar oluşmasına imkan verir.
Maksimum vizyon alanı.
Sisteme özel aksesuarlar sayesinde hızlı montaj.
Dar alanlarda bile ferah çalışma ortamları sunar.
Ofis kullanımlarına uygun, modern tasarımı ile tercih sebebi.
Geçme kapak sayesinde hızlı ve kolay montaj.
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Mekanlarınıza hak ettiği görünüm ve
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