
SONSUZ KONFOR, SONSUZ ESTETİK
Kullanım rahatlığı, konfor, güvenlik ve yalıtımı bir araya 
getiren Pimapen Infinity Kaldırmalı Sürme Sistemi ile 
geniş ve yüksek açıklıklarda performans ve manzaradan 
ödün vermeyin.
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Profil Genişliği (kasa)  175 mm

Profil Genişliği (kanat)  76 mm

Alt Kasa Uygulamaları  PVC / ALM

Profil Standardı  A Class (TS EN 12608-1)

Conta Tipi-Rengi  TPE / EPDM - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)   4, 12, 20, 24, 26, 30, 36, 39

•  Pimapen Infinity-HBSB Sürme Sistemi'nin kasası 
 175 mm genişliğinde ve 8 odacıklıdır.

• Kanat profili 76 mm genişliğinde ve 4 odacıklıdır.

• PVC ve Alüminyum eşik seçenekleri bulunmaktadır. 
 Düşük eşik istenilen durumlarda ısı yalıtım bariyerli   
 alüminyum eşik kullanılabilir.

• Özel tasarlanan contalar, sızdırmazlık parçaları ve   
 sistemin çalışma prensibinden dolayı üst düzeyde 
 ısı, hava, su ve toz yalıtımı sağlar. UV dayanımı   
 yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi değişkenlere  
 karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar 
 kullanılmıştır.

•  Kanat profilindeki büyük destek sacı odacığı   
 sayesinde rüzgar yüklerine karşı dayanımı yüksektir.

Yalıtım Tasarım

Aksesuar

• Pimapen Infinity-HBSB Sürme Sistemi kanatları 3 metre 
 genişliğinde, 300 kg ağırlığında yapılabilmektedir.   
 Bu sayede geniş cam açıklıkları, ferah mekanlar   
 oluşturulmasına imkan verir.

• Pimapen Infinity-HBSB Sürme Sistemi'nde 2’li, 3’lü ve  
 4’lü kanat uygulamaları yapılabilir.

• Beyaz renge 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.

• 4 mm’den 39 mm’ye kadar tek cam, çift cam, 
 üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan  
 çıtaları mevcuttur.

• Projelerde kullanılması gereken güvenlikli cam  
 uygulaması darbelere karşı yüksek dayanım  
 sağlar.

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

• Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu olduğu için 
 ışığı kontrol edebilirsiniz.

• Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için uygundur.

Emniyet ve Güvenlik


