DYNAMIC - SÜRME SİSTEM

YAŞAMIN KEYFİNİ SÜRÜN

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

DYNAMIC - SÜRME SİSTEM
Profil Genişliği

149 mm

Odacık Sayısı

6

Conta Sistemi

İç-Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi

Conta Tipi-Rengi

TPE - Gri / Siyah

Çıta

Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları (mm)

24, 30, 36, 44, 52

Uw*

0,99 W/m2 K

Uf

1,18 W/m2 K

* Software ortamında 2.00x1.60 doğrama ölçülerinde ısı kontrollü
üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.

Yalıtım

Tasarım

• Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri'nin;

• Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk

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 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.

alternatifi bulunmaktadır.

• Özel tasarım çıtaları sayesinde profil cam
birleşimleri ürüne estetik bir görünüm
kazandırmıştır.

• Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri

kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle
diğer sistemlere göre avantajlıdır.

Aksesuar
• Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması

için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi
yapılabilir.

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

• Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için
uygundur.

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

