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Yüksek Ağırlıkta Konforlu Sürüm Konforlu ve Güvenli
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Balkon teras ve bahçe çıkışı gibi geniş alanlarda 

kullanılmak üzere tasarlanan paralel devirmeli sürme 

sistemi, 160 kg ulaşan ağırlıklarda titreme veya 

sallantı olmadan kullanıcılara zahmetsiz  ve uzun 

kullanım ömrü sunmaktadır.

160 kg paralel devirmeli sürme sistemi sürme pozisyonunda kanadın güvenliliğini arttıra-

cak tasarıma sahiptir. Sistemde kullanılan ispanyolet ve bağlantı parçalarında bulunan 

güvenlikli pimler ile sürme sistemlerinde ekstra güvenlik sağlamaktadır. Buna ek olarak 

sistemde yer alan makas mekanizmasının özel tasarımı ve yapısı sayesinde sistem 

havalandırma konumunda bile tam güvenlik sağlar.

Kolay Kullanım
160 kg kadar ulaşan ağırlıklarda sistem özel tasarım 

tekerlek ve araba seti sayesinde tek elle dahi kolayca 

hareket ettirebilme deneyimini kullanıcılara sunar. 

Kolay kullanım özelliği sayesinde yüksek ağırlıklarda 

efor sarf etmeden dış alanlara ulaşmayı mümkün kılar. 

Sistem 160 kg ulaşan ağırlıklarda titreme ya da sallantı 

olmadan kolayca devredilebilir, paralel sürülebilir ve 

zahmetsizce kapanabilir. 

Sistemde kullanılan geniş ispanyolet yelpazesi ve özel tasarım sürme arabası 

sayesinde birçok farklı profil tasarımına uygulanabilir. Kanat yüksekliği 700 2400 

mm arası kanat yükseltilerinde kullanabilir.

Mekânınıza ve zevkinize uygun profile göre belirleyebileceğiniz RAL 9016 beyaz, 

RAL 8022 kahve, gümüş, RAL 9005 siyah ya da RAL 1013 krem renk seçenek-

leriyle 160 kg Paralel Devirmeli Sistemi’nde bulunan kol ve kapak alternatifleri 

özgün dekorasyon fikirlerine ilham verir.

Geniş Profil Yelpazesi

Hızlı Montaj 
160kg paralel devirmeli sürme parçalarının 

kompakt tasarımı sayesinde pencere ve 

kapılarınız kolay ve hızlı monte edilir. Böylelikle 

hem zaman tasarrufu edilir hem de işçilik 

maliyetleri minimuma iner.

160 kg taşıma kapasitesine sahip araba seti ile ağır yüklere 

dayanıklılık özelliğiyle ön plana çıkan paralel devirme sistemi 

tüm köşelerden yalıtım sağlayan yapısı ile de kullanıcıya 

yüksek performans sağlar.160 kg paralel devirmeli sürme 

sistemi kolayca devirme ve sürme konumuna geçen kanat 

sessiz ve titreşimsiz kullanım sağlamaktadır. Sistem 600 

1600mm arası kanat genişliklerinde kullanılabilir.

Sessiz ve Dayanıklı


