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KATLANIR CAM 
SİSTEMLERİ

Katlanır cam balkon veya bil inen diğer adı i le cam 
balkon sistemleri dört mevsim balkon keyfinizi 
devam ettirebilmeniz için tasarlanan, katlanarak 
toparlanabilen cam balkon sistemidir.

AVANTAJLARI

Camların katlanarak aynı 
noktaya toplanabilmesi-
yle kullanım alanlarınızın 
daralmasını engeller daha 
geniş görüş açısı sağlar

Enerji tasarrufu sağlar
Sahip olduğunuz açık 
alanlarda İklimsel prob-
lemlere çözüm olur.



SÜRGÜLÜ CAM 
SİSTEMLERİ

Konfor ve estetik 
açıdan standartları 
yükselten, 
balkonlarınıza, kış 
bahçelerinize ve 
restoranlarınıza 
değer katan 
sistemlerdir.



KIŞ BAHÇESİ 
UYGULAMALARI

Kış bahçesinin 
en önemli detayı, 
manzaranın 
bölünmesini 
engelleyecek, 
katlanabilir 
balkon camlarıdır. 
Katlanabilir cam 
balkon sistemleri, 
hem kullanışlılığı 
ile dikkat çeker.

CAM TAVAN



PERGOLA TENTE 
SİSTEMLERİ

Pergola tente sistemleri, dış mekanlarınızda 
yapı ruhsatı gerektirmeden otomatik açılıp 
kapanma imkanıyla güneş, yağmur ve 
rüzgardan korunma sağlayarak, işlevselliğini 
arttıran stil katan fonksiyonel sistemlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Gergi için özel olarak üretilmiş Alman Triger 
kayış sistemi kullanılmaktadır

• Şiddetli rüzgarlara ve kötü hava koşullarına 
karşı dayanıklı

• %100 sızdırmalık sağlayan fitil sistemi
• Elektostatik toz boya ile istenilen renk 

seçenekleri
• Uzaktan kumanda ile kolay ve rahat kulanım
• Estetik Konforlu ve modern yapı elemanları
• Sistemde Kullanılan tüm bağlantı vide,cıvata ve 

pimler paslanmaz İNOX’tur
• Garantili ürün ve servis hizmetler



SÜRME CAM 
BALKON 8mm

AKORDİON CAM 
SİSTEMİ (ASKILI SİSTEM) 
8mm-10mm (TEMPERLİ)

Kayar paneller zemin 
kılavuzları veya 
kanallar kullanılmadan 
hareket ettirilebilir. 
Tekerler, pimler ve 
kilitler her paneli sabit 
konumda durmasına 
yardımcı olur. 
Panellerin ayarlanması, 
hizalanması ve 
çalıştırılması kolaydır. 
Güçlü teker tasarımı 
sayesinde kullanımı 
kolaylaştırılmıştır.

Sürme cambalkon sistemleri yalıtım, 
konfor ve estetik açıdan incelenerek 
yenilendi. Balkonlarınızı, kış 
bahçelerinizi ve restorantlarınızı eşsiz 
yaşam alanlarına dönüştürüyor.



ISICAMLI 
CAM 
BALKON 
4+20+4

SÜRME CAM 
BALKON 
ISICAMLI 
4+12+ 4

Isıcam’lı cambalkon sistemi, sanılanın aksine, 
sadece soğuk havaya karşı yalıtım sağlamakla 
kalmayıp, uygun cam tercihi ile yazları da serin 
balkon imkanı sunuyor.

Sistemde yalıtımı üst düzeye çıkarmak için, cam 
panellerin dikey birleşiminde, duvar bitimlerinde, 
ray-panel arası tüm çalışma boşluklarında 
izolasyon fırçaları kullanılmış olup, sistem 
sağlanabilecek maksimum yalıtım seviyesine 
sahiptir.



ISICAMLI 
SİSTEMLER

Isıcam’lı cambalkon Tiara Twinmax, 
hem görsellik hem de fonksiyon 
açısından standart cam balkonlardan 
ayrılarak, balkonu evin kullanışlı bir odası 
haline getiriyor.



FOTOSELLİ KAPI

Fotoselli kapı 
sistemleri, iç ortam 
ve dış ortam 
uygulamaları 
olarak farklı 
malzemeler ile 
uygulanmaktadır. 
Fotoselli kayar 
kapı sistemleri, 
sensörler ile hızlı 
açılış imkanı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Camlar 8mm veya 10mm tamper özelliklidir.Opsi-
yonel olarak ısıcamlı uygulanabilir.

• Türkçe yazılım sayesinde ayar kolaylığı sağlar.
• Sıkışma algılayıcı sensörü ile güvenli bir sistemdir.
• 2.000.000 kez açma kapamada bile yüksek verim-

lilik sağlar
• Bir çok alıcı sensörü ile isteğinize göre uygulana-

bilir. (Hareket , buton , şifreleme, Kartlı geçiş vb.)



AKILLI ÇATI
SİSTEMLERİ 
(ROLLING ROOF)



Ev ve özell ikle iş yerlerinde 
oldukça önemli bir kullanım 
kolaylığı sağlayan giyotin 
cam sistemler diğer ismiyle 
hareketl i  küpeşte, otomatik 
veya manuel olarak çalışıp 
dikey olarak açılabilen 
kalitel i  sistemler olarak 
bil inmektedir.

GİYOTİN 
CAM 
SİSTEMLERİ

SİLİNEBİLİR 
GİYOTİN 
CAM 
SİSTEMLERİ
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Kaliteli ürün ve doğru çözümler 
sunmak, ticarette dürüstlük, zamanında 
teslimat, sizlerin memnuniyeti, sunulan 
hizmetin arkasında durmak, güveninizi 
boşa çıkarmamak, doğaya saygılı, 
enerji tasarrufu, hizmetimizin ve 
kendi ekibimizin can güvenliği temel 
değerlerimizdir

Ahmet Yesevi cd ( Dereyolu ) No: 20/A Yenibosna

Bahçelievler / İSTANBUL

Tel :+90 212 552 34 06

Mobil  :+90 530 664 97 13

Faks :+90 212 552 03 83
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