ALBATROS

KUSURSUZ BAKIŞ AÇISI

Pimapen Albatros Sürme Sistemleri’nin görüntüyü
kesmeyen özel tasarım hareketli profili sayesinde
manzaranın güzelliği bölünmesin, evinize ferahlık ve
estetik gelsin.

ALBATROS
Kasa Uygulamaları

İki ray / üç ray / sabit bölmeli
/ sineklikli kasa / pervazlı kasa

Profil Standardı

B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi

Fırça Conta / TPE

Conta Tipi-Rengi

TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm)

4, 20, 24

Tasarım
• Pimapen Albatros Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri,

özel tasarım hareketli köşe birleşim profili sayesinde,
90º köşeli uygulamalarda kanatlar açıldığında köşe
kısmında herhangi bir dikey profil yer almaz, dolayısıyla
görüntüyü kesmeyen ferah ortamlar sağlanır.

Yalıtım

• Kendinden pervazlı kasa profilleri iç yüzeyde doğrama

• Pimapen Albatros Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri

• Orta kayıt gibi kullanılabilen kasa profilleri sayesinde

• İki, üç, dört, beş ve altı kanatlı sürme pencere ve
kapı uygulamaları yapılabilir.

• Sabit bölmeli kasa profilinde hareketli kanat

iç ortamda olduğundan, kullanımı ergonomik ve 		
güvenlidir. Dışarıdan sineklik-panjur uygulamaları da
böylece daha verimli çalışmaktadır.

• İyi tasarlanmış ara sızdırmazlık profilleri, sızdırmazlık

parçaları ve fırça contaları sayesinde yüksek oranda
sızdırmazlık sağlanır. UV dayanımı yüksek, nem veya
ortam sıcaklığı gibi değişkenlere karşı dirençli,
dayanıklı ve esnek contalar kullanılmıştır.

Emniyet ve Güvenlik

sürme kısmın altında veya üstünde sabit bölme 		
yapılabilmektedir.

• Kendinden sineklik raylı kasa profili sayesinde ilave
ray kullanılmadan sürme sineklik yapılabilmektedir.

• Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk ve 		
desende laminasyonlu profilleri mevcuttur.

• Özel tasarım fugalı ve oval hatlı çıtaları sayesinde göze
hoş gelen, estetik profil cam birleşimleri sağlanır.

Aksesuar
• Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması için farklı
renklerde pencere ve kapı kolu seçimi yapılabilir.

• 24 mm’ye kadar güvenlikli cam kombinasyonlarında

• Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu olduğu için

• Alternatif donanım ürünleri ile arttırılmış güvenlikli

• Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için 		

yüksek emniyet sağlar.

pencere ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir.
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6 çeşit kasa profili ile her türlü ihtiyaca cevap
verecek çözümler üretir.

duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

