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“The most effective way to do it.. is to do it”
“Bunu yapmanın en etkili yolu.. yapmaktır”
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Carisma PVC Windows and PVC Door Systems 
with their profiles of 70 mm in width and 5 cubicles 
is a series designed to answer to all technical 
details in windows and doors.

Superior Insulation;
Pimapen Carisma Windows and Door systems 

offer a high level of heat and sound insulation with 
their 5-cubicle profiles.

Durable, flexible and high UV resistance 
gaskets resistant to variables such as humidity 
or ambient temperature are used. Grey and black 
stain-free elastic gaskets provide high level of air, 
water, sound and dust insulation.

Safety and Security;
They provide high safety in safety glass 

combinations up to 39 mm.

Increased security window and door systems 
can be applied with alternative hardware products.

Carisma Pvc Pencere ve Pvc Kapı Sistemleri, 70 
mm genişliğinde ve 5 odacıklı tüm ana profilleri ile 
pencere ve kapılardaki optimum teknik çözümler için 
tasarlanmış bir seridir. 

Üstün Yalıtım;
Pimapen Carisma Pencere ve Kapı Sistemleri,5 

odacıklı profilleriyle ısı ve ses yalıtımında yüksek 
performans sağlar.

UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi 
değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar 
kullanılmıştır.Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan 
elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, ses 
ve toz yalıtımı sağlanır.

Emniyet ve Güvenlik;
39 mm’ye kadar güvenlikli cam 

kombinasyonlarında yüksek emniyet sağlar.
Alternatif donanım ürünleri ile arttırılmış güvenlikli 

pencere ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir.

CARİSMA 
PENCERE ve KAPI SİSTEMLERİ
CARISMA WINDOW and DOOR SYSTEMS
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CARİSMA 
PENCERE ve KAPI SİSTEMLERİ
CARISMA WINDOW and DOOR SYSTEMS

Design;
Pimapen Carisma Window and Door Systems 

increase the glass section due to the optimized 
door profile height allowing spacious locations.

Due to its specially designed fluted and oval 
edge rails, it allows eye-catching, aesthetic joints 
between the profile and the glass.

A frame profile with self-casing system 
provides a visual integrity in the inner surface and 
the joints between the wall and the joinery.

In addition to the flat sash profile, a dropper 
sash profile option is also available.

They are a series with a specially designed 
meeting rail profile providing high resistance 
against the wind load at upper floors.

In addition to white, there are laminated profiles 
with 13 different colours and patterns.

Accessory;
You can choose among different colours 

of window and door handles to match the 
architectural lines of your home.

They are in full harmony with Pimastor shutter 
systems and you can control light.

They are suitable for screen applications.

Tasarım;
Pimapen Carisma Pencere ve Kapı Sistemleri 

optimize edilmiş PVC kapı profili yüksekliğiyle cam 
alanı büyütülerek, ferah mekanlara olanak verir.

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

Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve 
doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat 
profili seçeneği de sunulmaktadır.

Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek 
mukavemet sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt 
profiline sahip bir seridir.

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

Aksesuar;
Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması 

için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi 
yapabilirsiniz.

Pimastor panjur sistemi ile tam uyum içinde olup 
ışığı kontrol edebilirsiniz.

Sineklik sistemi uygulaması için uygundur.
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Nirvana Windows and Door Systems add value to 
where you live offering a wide field of view in addition 
to its great features for sound and heat insulation.

Superior Insulation;
Nirvana Windows and Door Systems with their 

profiles of 80 mm in width and 6 cubicles provide high 
level performance in heat and sound insulation.

Nirvana Window and Door System profiles 
have low thermal conductivity value. They allow 
the use of 44 mm triple glass units. Nirvana series 
windows applied with this type of glasses have a 
heat permeability value and provide superior thermal 
insulation.

Grey and black stain-free elastic gaskets used 
in Nirvana Windows and Door Systems provide high 
level of air, water, sound and dust insulation.

Its three-gasket system including the outer, inner 
and medium gaskets contributes to the heat and 
sound insulation and, protects the equipment used 
for the sash opening against corrosion making them 
long lasting. Durable, flexible and high UV resistance 
gaskets resistant to variables such as humidity or 
ambient temperature are used.

Safety and Security;
There are rails allowing the use of double-glass, 

triple-glass and panels of 24-30-36-44 mm in width. 
They provide high safety in safety glass 

combinations up to 52 mm. Increased security 
window and door systems can be applied with 
alternative hardware products.

Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri, üstün ses ve 
ısı yalıtımı özelliklerinin yanı sıra geniş bir görüş alanı 
sunarak yaşam alanlarınıza değer katar.

Üstün Yalıtım;
Nirvana Pencere ve Kapı Sistemi 80 mm profil 

genişliği ve 6 odacıklı yapısıyla ısı ve ses yalıtımında 
üst düzeyde performans sağlar.

Nirvana Pencere ve Kapı Sistemi profilleri düşük 
ısı geçirgenlik değerine  sahiptir. 44 mm lik üçlü cam 
ünitelerinin kullanımına imkan verir. Bu tür camlarla 
birlikte uygulanan Nirvana serisi pencerelerin ısı 
geçirgenlik değeri olmaktadır ve üstün ısı yalıtımı 
sağlamaktadır. 

Nirvana Pencere ve Kapı Sistemlerinde kullanılan 
gri ve siyah renk leke bırakmayan elastik contalar 
sayesinde üst düzeyde hava, su, ses ve toz yalıtımı 
sağlanır.

İç-dış ve orta conta olmak üzere üçlü conta 
sistemi, ısı ve ses yalıtımına katkı yaptığı gibi, kanat 
açılımlarında kullanılan donanımları da korozyona 
karşı koruyarak uzun ömürlü olmasını sağlar. UV 
dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi 
değişkenlere karşı dirençli,dayanıklı ve esnek contalar 
kullanılmıştır.

Emniyet ve Güvenlik;
24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü 

cam ve panel kullanımı sağlayan çıtaları mevcuttur.
52 mm’ye kadar güvenlikli cam 

kombinasyonlarında yüksek emniyet sağlar. Alternatif 
donanım ürünleri ile arttırılmış güvenlikli pencere ve 
kapı sistemleri uygulanabilmektedir.

NİRVANA 
PENCERE ve KAPI SİSTEMLERİ
NIRVANA WINDOW and DOOR SYSTEMS
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NİRVANA 
PENCERE ve KAPI SİSTEMLERİ
NIRVANA WINDOW and DOOR SYSTEMS

Design;
In Pimapet Nirvana Window and Door 

Systems, in addition to white, there are laminated 
profiles with 13 different colours and patterns.

A frame PVC profile with self-casing system 
provides a visual integrity in the inner surface 
and the joints between the wall and the joinery.

Pimapen Nirvana Windows and Door 
Systems are a series with a specially designed 
meeting rail profile providing high resistance 
against the wind load at upper floors.

With their optimized PVC door profile height, 
they offer spacious spaces by enlarging glass 
area.

Specially designed rails provide aesthetic 
PVC profile and glass connections. With their 
optimized PVC door profile height, they offer 
spacious spaces by enlarging glass area.

Accessory;
You can choose among different colours 

of window and door handles to match the 
architectural lines of your home.

They are in full harmony with Pimastor 
shutter systems and you can control light.

They are suitable for screen applications.

Tasarım;
Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemlerinde 

beyaz renge ilave olarak 13 çeşit renk ve desende 
laminasyonlu profilleri mevcuttur.

Kendinden pervazlı kasa PVC profili ile iç yüzeyde, 
doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri 
yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek 
mukavemet sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt 
profiline sahip bir seridir.

Optimize edilmiş PVC kapı profili yüksekliğiyle 
cam alanı büyütülerek ferah mekanlara olanak verir.

Özel tasarım çıtaları sayesinde, estetik PVC 
profil cam birleşimleri sağlanır. Optimize edilmiş PVC 
kapı profili yüksekliğiyle cam alanı büyütülerek ferah 
mekanlara olanak verir.

Aksesuar;
Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması 

için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi 
yapabilirsiniz.

Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyum içinde olup 
ışığı kontrol edebilirsiniz.

Sineklik Sistemi uygulaması için uygundur.
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Discover the comfort of your life from the 
beginning with the ease of use and superior 
insulation properties of Pimapen Dynamic Sliding 
developed simultaneously with Europe.

Superior Insulation;
Dynamic Sliding Window and Door systems 

have frame  profiles of 149 mm in width and 65 
mm in height and  6 cubicles. The sash profile has 
a design of 76 mm in width, with 5 cubicles and 
20 axles.

The centering profile is 76 mm in width and has 
5 cubicles. In this way, they have high insulation 
properties among simple sliding systems.

Durable, flexible and high UV resistance 
gaskets resistant to variables such as humidity 
or ambient temperature are used. Grey and black 
stain-free elastic gaskets provide high level of air, 
water, sound and dust insulation.

Safety and Security;
Dynamic Sliding Windows and Door Systems; 

have rails allowing the use of double-glass, triple-
glass and panels of 24-30-36-44-56 mm in width.

The application of safety glass in projects 
provides high resistance against impacts.

Thanks to its hook lock hardware, they provide 
higher safety compared to other systems.

Avrupa ile eşzamanlı geliştirilen Pimapen Dynamic 
Sürme’nin kullanım rahatlığı ve üstün yalıtım özellikleri 
ile yaşamınızdaki konforu yeni baştan keşfedin.

Üstün Yalıtım;
Dynamic Sürme Pencere ve Kapı sistemlerinin; 

kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm yüksekliğinde 
ve 6 odacıklıdır. Kanat profili 76 mm genişliğinde, 5 
odacıklı ve 20 aks donanım ölçüsünde tasarlanmıştır.
Orta kayıt profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklıdır.Bu 
sayede basit sürme sistemler arasında yüksek yalıtım 
özelliği taşır.

UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi 
değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar 
kullanılmıştır.Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan 
elastik contalar sayesinde üst düzey hava, su, ses ve 
toz yalıtımı sağlanır.

Emniyet ve Güvenlik;
Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri; 24-

30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam 
üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çıtaları mevcuttur.

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

Sahip olduğu kanca kilit donanımı sayesinde, 
benzerlerinden ayrışarak yüksek emniyet sağlar.

DYNAMIC
SÜRME SİSTEMLERİ
DYNAMIC SLIDING SYSTEMS



29

DYNAMIC
SÜRME SİSTEMLERİ
DYNAMIC SLIDING SYSTEMS

Design;
In addition to white, there are 13 different 

colour alternatives.
Due to their specially designed rails, they 

allow  aesthetic joints between the profile and 
the glass.

Dynamic Sliding Window and Door Systems 
are advantageous compared to other systems 
with their ease of use and low maintenance 
costs.

Accessory;
You can choose among different colours 

of window and door handles to match the 
architectural lines of your home.

They are in full harmony with Pimastor 
shutter systems and you can control light.

They are suitable for screen applications.

Tasarım;
Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk 

alternatifi bulunmaktadır.
Özel tasarım çıtaları sayesinde profil cam 

birleşimleri ürüne estetik bir görünüm kazandırmıştır.
Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemi kullanım 

kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle diğer sistemlere 
göre avantajlıdır.

Aksesuar;
Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması 

için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi 
yapabilirsiniz.

Pimastor panjur sistemi ile tam uyum içinde olup 
ışığı kontrol edebilirsiniz.

Sineklik sistemi uygulaması için uygundur.
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lbatros Sliding Door Series may be applied 
to the wide spaces for PVC doors in the form of 
combinations of two, three and four units and, there 
is no vertical profile when the sashes are opened in 
the applications with 90º edges due to their specially 
designed movable edge joint profiles and, thus they 
offer more spacious visibility.

Insulation
It is possible to produce solutions answering to 

all kinds of requirements with the 6 types of frame 
profiles contained in the system.

It is possible to carry out sliding window and door 
applications with two, three, four, five, six sashes.

Since the movable slash in the inner position for 
the fixed comportment frame profile, you can use them 
ergonomically and reliably. Thus, the applications for 
outside screen-blinds operate more productively.

They provide high level of impermeability thanks 
to their well-designed sealing, sealing components 
and brush  gaskets. UV resistance Durable, flexible 
and high UV resistance gaskets resistant to variables 
such as humidity or ambient temperature are used.

Safety and Security;
There are rails allowing the use of single-glass, 

double-glass and panels of 4-20-24-30 mm in width. 
They are resistant to impacts thanks to the use of 
tempered glass.

Albatros Sürme Kapı Serileri, PVC kapı olarak 
geniş açıklıklara ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyonlarda 
uygulanıp,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
Pimapen Albatros Sürme Pencere ve Kapı Serileri 

6 çeşit kasa profili ile her türlü ihtiyaca cevap verecek 
çözümler üretir.

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;
4-20-24 mm genişliklerinde tek cam, çift cam 

üniteleri veya panel kullanımı sağlayan çıtalar 
mevcuttur. Temperli cam uygulaması ile darbelere 
karşı dayanıklıdır.

ALBATROS
SÜRME SİSTEMLERİ
ALBATROS SLIDING SYSTEMS
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ALBATROS
SÜRME SİSTEMLERİ
ALBATROS SLIDING SYSTEMS

Design;
Pimapen Albatros PVC Sliding Windows and Door 

Series do not have any vertical profile when the sashes 
are opened in the applications with 90º edges due to 
their specially designed movable edge joint profiles 
and, thus they offer more spacious visibility.

A frame profile with self-casing system provides 
a visual integrity in the inner surface and the joints 
between the wall and the joinery.

Due to the frame profiles used as meeting rails, 
it is possible to form fixed compartments below or 
above the sliding part.

It is possible to form sliding screens without using 
any additional rail due to its built-in screen rail frame 
profile.

In addition to white, there are laminated profiles 
with 13 different colours and patterns.

Due to its specially designed fluted and oval edge 
rails, it allows eye-catching, aesthetic joints between 
the profile and the glass.

Accessory;
You can choose among different colours of 

window and door handles to match the architectural 
lines of your home.

They are in full harmony with Pimastor shutter 
systems and you can control light.

They are suitable for screen applications.

Tasarım;
Pimapen Albatros PVC 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.

Kendinden pervazlı kasa profilleri iç yüzeyde 
doğrama duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

Orta kayıt gibi kullanılabilen kasa profilleri 
sayesinde 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 
yapabilirsiniz.

Pimastor panjur sistemi ile tam uyum içinde olup 
ışığı kontrol edebilirsiniz.

Sineklik sistemi uygulaması için uygundur.
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SONSUZ KONFOR, SONSUZ ESTETİK

Kullanım rahatlığı, konfor, güvenlik ve yalıtımı 
bir araya getiren Pimapen Infinity Kaldırmalı Sürme 
ile geniş ve yüksek açıklıklarda performans ve 
manzaradan ödün vermeyin.

Üstün Yalıtım;
Pimapen Infınıty-HBSB Sürme Sisteminin kasa 

175 mm genişliğinde ve 8 odacıklıdır.
Kanat profili 76 mm genişliğinde ve 4 odacıklıdır.
PVC ve Alüminyum alt kasa seçenekleri 

bulunmaktadır. Düşük eşik istenilen durumlarda ısı 
yalıtım bariyerli alüminyum alt kasa 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.

Emniyet ve Güvenlik;
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.

INFINITE COMFORT, INFINITE AESTHETICS

Pimapen Infinity Lift Sliding Systems offer the 
users an ideal solution combining the easy-to use, 
comfort, safety and insulation for wide and high 
spaces without compromising the performance and 
view.

Superior Insulation;
Pimapen Infinity HBSB Sliding System’s frame is 

of 175 mm in width and has 8 cubicles.
Sash profile is 76 mm in width and has 4 cubicles.
There are PVC and Aluminium bottom frame 

options. In cases where low threshold is required, 
aluminium bottom frames with thermal insulation 
barrier can be used.

Due to specially designed gaskets, sealing 
components and the operating principle of the system, 
they provide a high level of heat, air, water and dust 
insulation. Durable, flexible and high UV resistance 
gaskets resistant to variables such as humidity or 
ambient temperature are used.

Its resistance to the wind loads is high due to the 
large support cubicle on the sash profile.

Safety and Security;
There are rails allowing the use of single-glass, 

double-glass, three-glass and panels from 4 mm to 
39 mm in width.

The application of safety glass in projects provides 
high resistance against impacts.

YENİ İNFİNİTY
HEBE-SCHİEBE SİSTEMLERİ
NEW INFINITY HEBE-SCHIEBE SYSTEMS
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YENİ İNFİNİTY
HEBE-SCHİEBE SİSTEMLERİ
NEW INFINITY HEBE-SCHIEBE SYSTEMS

Design;
It is possible to make Pimapen Infinity HBSB 

Sliding System’s sashes of 3 meters in width and 300 
kg in weight. Thus, they allow wide glass clearances 
creating offering more spacious spaces.

It is possible to make applications with 2, 3 and 
4 sashes.

In addition to white, there are laminated profiles 
with 13 different colours and patterns.

Due to its specially designed fluted and oval edge 
rails, it allows eye-catching, aesthetic joints between 
the profile and the glass.

Accessory;
You can choose among different colours of 

window and door handles to match the architectural 
lines of your home.

They are in full harmony with Pimastor shutter 
systems and you can control light.

They are suitable for screen applications.

Tasarım;
Pimapen Infinity -HBSB Sürme Sistemi 

kanatları 3 metre genişliğinde, 300 kg ağırlığında 
yapılabilmektedir. Bu sayede geniş cam açıklıkları, 
ferah mekanlar oluşturulmasına imkan verir.

Infinity -HBSB Sürme Sisteminde 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.

Aksesuar;
Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması 

için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi 
yapabilirsiniz.

Pimastor panjur sistemi ile tam uyum içinde olup 
ışığı kontrol edebilirsiniz.

Sineklik sistemi uygulaması için uygundur.
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Vista Slider Sliding Glass Balcony Systems are 
designed to offer ease of use, safety and aesthetics 
together. Vista Slider Sliding Systems ensure an easy 
use with their handle design and carrying capacity.

Promising much more than a glass balcony, 
Camoda Vista Slider Sliding Glass Balcony Systems 
create an additional room besides the rooms and 
living room of your house, offering you a new living 
space.

Vista Slider Sliding Glass Balcony Systems are 
designed to offer ease of use, safety and aesthetics 
together. Vista Slider Sliding Systems ensure an easy 
use with their handle design and carrying capacity.

You may prefer either threshold or non-threshold 
mechanism in the Vista Slider Sliding Glass Balcony 
System.

Vista Slider Sürme Cam Balkon Sistemi, 
kolay kullanımı, güvenliği ve estetiği bir arada 
sunan bir sistem tasarımıdır. Vista Slider 
Sürme Sistemi sahip olduğu tutamak tasarımı 
ve taşıma kapasitesi ile kullanıcısına kolay bir 
kullanım imkanı yaratır.

Cam balkondan çok daha fazlasını vadeden 
Camoda Vista Slider Sürme Cam Balkon 
Sistemleri, evin salon ve odaları dışında bir oda 
oluşturarak kullanıcısına yepyeni bir yaşam alanı 
sunuyor.

Vista Slider Sürme cam balkon sistemi, 
kolay kullanımı, güvenliği ve estetiği bir arada 
sunan bir sistem tasarımıdır. Vista Slider 
sürme sistemi sahip olduğu tutamak tasarımı 
ve taşıma kapasitesi ile kullanıcısına kolay bir 
kullanım imkanı yaratır.

Vista Slider sürme cam balkon sistemi, eşikli 
yada eşiksiz olarak tercih edilebilir.

VISTA SLIDER
CAM BALKON SİSTEMLERİ
VISTA SLIDER GLASS BALCONY SYSTEMS
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Vista Quadro Sliding Glass Balcony Systems offer 
ease of use and comfort to the users thanks to their 
superior hardware and unique design details.

Vista Quadro Sliding Glass Balcony Systems 
provide spacious spaces in the areas where they are 
applied as well as air, water and wind insulation tie 
application of 20 mm tempered double glass, and thus  
transform your balconies into a living area.

Camoda Vista Quadro Sliding System; provide 
their users a comfort that has not been offered before 
with their handle design, carrying capacity and 8 
special colour options for all tastes.

They provide air, water and wind insulation as 
well as safety with their tempered double glasses and 
hardware.

Vista Quadro Glass Balcony Systems offer 
decorative, easy to clean and aesthetic solutions.

Vista Quadro Sürme Cam Balkon Sistemleri 
sahip olduğu üstün donanımları, benzersiz 
tasarım detayları ile kullanıcısına kullanım 
kolaylığı ve konforu birarada sunuyor.

Vista Quadro sürme cam balkon sistemleri 
uygulandığı alanlarda yarattığı kesintisiz 
manzara imkanının yanı sıra 20 mm temperli 
çift cam uygulaması ile de hava, su ve rüzgar 
yalıtımı sağlayarak balkonlarınızı yaşam alanına 
dönüştürür.

Camoda Vista Quadro Sürme Sistemi; sahip 
olduğu tutamak tasarımı, taşıma kapasitesi ve 
her zevke hitap eden 8 özel renk seçeneği ile 
kullanıcısına daha önce sunulmamış bir konfor 
sağlar.

Temperli çift cam uygulamaları ve sahip 
olduğu donanımlarla güvenliğin yanı sıra hava, 
su ve rüzgar yalıtımı sağlar.

Vista Quadro Cam Balkon Sistemleri 
dekoratif, temizlenmesi kolay ve estetik 
çözümler sunar.

VISTA QUADRO
CAM BALKON SİSTEMLERİ
VISTA QUADRO GLASS BALCONY SYSTEMS
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Consensus Folding Glass Balcony Systems are 
produced with the latest technology as a result of 
intensive R&D. Consensus Folding Glass Balcony 
Systems, which are applied to high and wide spaces, 
are distinguished from other glass balcony products 
thanks to the sound and heat insulation they provide.

Consensus Folding Glass Balcony Systems, which 
are rational and innovative, have been created on the 
basis of user experience as a result of intensive R&D.

They provide high resistance to external impacts 
thanks to their tempered single glass, tempered 
double glasses and hardware.

Thermal insulation achieved with the use of 
appropriate glass allows you to enjoy the balcony in 
all seasons.

Thanks to their structures that prevent the 
passage of dust, they ensure that your balcony do not 
get dirty.

Both surfaces of the glass panels of Camoda 
Consensus Folding Glass Balcony Systems can be 
safely and easily cleaned from the inside.

.

Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, 
yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda son 
teknoloji ile üretilmiştir. Yüksek ve geniş 
açıklıklara uygulanan Consensus Katlanır Cam 
Balkon Sistemleri, sağladığı ses ve ısı yalıtımı 
sayesinde diğer cam balkon ürünlerinden ayrışır.

Akılcı ve yenilikçi olan Consensus Katlanır 
Cam Balkon Sistemi, yoğun Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda kullanıcı deneyim esası ile 
oluşturulmuştur.

Temperli tek cam, temperli çift cam 
uygulamaları ve sahip olduğu donanımlarla 
dışarıdan gelen darbelere karşı yüksek dayanım 
sağlamaktadır.

Uygun cam kullanımı ile ısı yalıtımı sağlayarak 
her mevsimde balkon keyfi yaşamanızı sağlar.

Toz geçişini engelleyen yapısı sayesinde 
balkonunuzun kirlenmemesini sağlar.

Camoda Consensus Katlanır Cam Balkon 
Sistemlerinde bulunan cam panellerin her iki 
yüzeyi, güvenli ve kolay bir şekilde iç mekandan 
temizlenebilir.

CONSENSUS KATLANIR
CAM BALKON SİSTEMLERİ
CONSENSUS GLASS BALCONY SYSTEMS



37

ECO BELLA KATLANIR
CAM BALKON SİSTEMLERİ
ECO BELLA FOLDING GLASS BALCONY SYSTEMS

Eco Bella Folding Glass Balcony Systems can be 
applied to all balconies with their 3 different colour 
options and without compromising the view.

Eco Bella Folding Glass Balcony Systems offer a 
brand-new living space outside the rooms and living 
room of your house.

They create an integrated space for their users 
with their hardware that complies with all balconies, 
its structure that does not compromise the view and 
3 different colour options that complement all spaces.

They provide high resistance to wind loads and 
possible impacts thanks to the use of tempered glass.

With the concealed water discharge channels on 
the system, they easily eliminate the problems caused 
by sweating.

Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, 
3 farklı renk seçeneği ve manzaradan 
ödün vermeyen özelliğiyle tüm balkonlara 
uygulanabilir.

Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, 
evin salon ve odaları dışında yepyeni bir yaşam 
alanı sunuyor.

Tüm balkonlara uyum sağlayan donanımları, 
manzaradan ödün vermeyen yapısı ve tüm 
mekanları tamamlayacak 3 farklı renk seçeneği 
ile kullanıcısına bütünleyici bir alan yaratır.

Temperli cam uygulaması ile rüzgar yükü 
ve oluşabilecek darbelere karşı yüksek dayanım 
sağlar.

Sistem üzerinde bulunan gizli su tahliye 
kanalları ile terlemeden kaynaklı sorunları 
kolayca ortadan kaldırır.
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
OUR SOLUTION PARTNERS
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