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VBS Cam Balkon Sistemi

Dört mevsim balkon keyfi…

Mekanlarınızın iç ve dış görünümüne etkileyici bir güzellik kazandıran VBS
sistemi ile mekanlarınız konforlu ve aydınlık yaşam alanları haline dönüşür.
Kendine özgü tasarımı ile yapınıza görsel beğeni kazandıran VBS cam balkon
sistemi, dış ortam ile görsel temasınızı maksimum seviyeye çıkarır. Kullanılan
su tahliye sistemi ile sızdırmazlığı mükemmel hale getirerek maksimum
konfor sağlar.

VBS Balcony Glazing System

Balcony Pleasure For 4 Seasons…

VBS system will transform your living spaces into comfortable, bright and
modern places by adding an impressive beauty both inside and outside
appearances. Thanks to its unframed unique design, VBS balcony glazing
system will maximize your visual contact with outside and provides
maximum sealing against water leakage with advanced water drainage
system.

Profil Renkleri - Profile Colours

Sistem

VBS Cam Balkon Sistemi

Materyal

Alüminyum - Cam

Cam Kalınlıkları

Temperli 6-8-10 mm / Lamine 3+4 - 4+5

Profil Rengi

Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - St. Beyaz - Ahşap Desen - Pres RAL Renkleri

Aksesuar Rengi

Siyah - Gri - Beyaz

Maks. Kanat gen.

650 mm

Maks. Kanat yük.

2500 mm

System

VBS Balcony Glazing System

Material

Aluminium - Glass

Glass Thicknesses

Tempered 6-8-10 mm / Laminated 3+4 - 4+5

Colour opt. for
profiles

Natural Anodised- Bronze Anodised - White - Wooden Coated Raw - RAL Colours

Colour opt. for acc.

Black - Grey - White

Max. Panel width

650 mm

Max. Panel height

2500 mm

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

Nat. Eloksal - Natural Anodised

Ahşap Desen - Wooden Coated

Gri - Grey

Bronz Eloksal - Bronze Anodised

Pres - Raw

Siyah - Black

St Beyaz - White Ral 9016

Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Beyaz - White

VDS Isıcamlı Cam Balkon Sistemi
Isıcamlı Balkon Keyfi…
Estetik ve teknik beğenilerinizin bir arada karşılandığı,
Isıcamlı Katlanır Cam sistemidir. Kendine özgü tasarımı ile
mekanlarınızı, manzaradan ödün vermeden olumsuz hava
koşullarından korur. Düşük ısı geçirim katsayısı ile enerji
tüketiminizi azaltan VDS, geniş kapsamlı uygulama seçenekleri
ile tüm beklentilerinizi karşılayarak size maksimum konforu
yaşatır. Sistemde kullanılan EPDM contalama ve sızdırmazlık
fitilleri sayesinde hem mükemmel bir ses ve ısı yalıtımı; hem de
enerji tasarrufu sağlar. Daha etkin görüntü kontrolü için ısıcam
arasında jaluzi perde kullanılabilir.

VDS Double - Glass Balcony Glazing System
Balcony Pleasure with Double Glazing...
We offer you a double-glass balcony glazing system meeting both
aesthetic and technical expectations. VDS protects your balconies
against unfavorable weather conditions without comprising from
your maximum visual contact with outside. Energy consumption
is reduced thanks to its low energy transfer coefficient and offers
you maximum comfort and wide range of application options in
your spaces. Thanks to its unique EPDM sealing and gasket design,
VDS offers you excellent thermal and sound insulation and also
provides remarkable energy savings.

Profil Renkleri - Profile Colours

Sistem

VDS Isıcamlı Cam Balkon Sistemi

System

VDS Double - Glass Balcony Glazing System

Nat. Eloksal - Natural Anodised

Materyal

Alüminyum - Cam

Material

Aluminium - Glass

Bronz Eloksal - Bronze Anodised

Cam Kalınlıkları

4+20+4 Temperli Isıcam

Glass Thicknesses

4+20+4 Tempered Double - Glass

Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Profil Rengi

Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - RAL Renkleri

Colour opt. for profiles Natural Anodised - Bronze Anodised - RAL Colours

Aksesuar Rengi

Siyah

Colour opt. for acc.

Black

Maks. Kanat gen.

650 mm

Max. Panel width

650 mm

Maks. Kanat yük.

2500 mm

Max. Panel height

2500 mm

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours
Siyah - Black

SCS-L Sürme Eşiksiz Cam Sistemi

Özellikle mekanların kısıtlı olduğu mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri
ve toplantı salonları benzeri yapılar için tasarlanan Sürme Sistemler, normal
açılımlara olanak vermeyen mekanlar için daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.
Her türlü mekanda kolaylıkla kullanılabilir. Estetik ve sessiz mekanizmasıyla,
farklı uygulama seçeneklerine cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Camların
yatay eksende hareket etmesi, mekanlarda yer kayıplarını en aza indirerek
artı kullanım alanları yaratır. Kanatlar birbirlerine paralel olarak ray üstünde
hareket eder. 3 ve 5 raylı olarak uygulanabilmesi sayesinde her türlü açıklıkta
rahatlıkla kullanılabilir. SCS-L sistemide ray profilinin yüksekliği sadece “8
mm” dir. Bu sayede mekanlar arasında geçiş herhangi bir engele takılmadan
rahatlıkla yapılabilir. SCS-L sisteminde kanatlar arasında su ve hava
sızdırmazlığına yönelik özel fırça contaları kullanılmaktadır.

SCS-L Sliding Glass System
Sliding systems, which are designed mainly for spaces having limited
operational places like shops, cafes, restaurants, hotels etc, provide more
freedom of movement with its simple stacking operation. SCS-L is designed
as applicable on different options easily with its aesthetic and silent
mechanism. By sliding the first panel only, the other panels are also operated
thanks to the customized panel covers and this allows you easy operation
by maximizing your space with simple horizontal movement. For different
applications, you will have the freedom to choose from 3-rail and 5-rail track
options. Thanks to its low bottom profile, only 8 mm, SCS-L is both wheelchair friendly and providing an excellent entrance into your spaces. Also,
customized brush gaskets are applied between panels in order to provide
perfect weather and water protection.

Sistem

SCS-L Sürme Eşiksiz Cam Sistemi

System

SCS-L Sliding Glass System

Materyal

Alüminyum - Cam

Material

Aluminium - Glass

Cam Kalınlıkları

8-10 mm Temperli Cam

Glass Thicknesses

8-10 mm Tempered Glasses

Profil Rengi

Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri

Colour opt. for profiles Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours

Aksesuar Rengi

Gri - Siyah

Colour opt. for acc.

Grey - Black

Maks. Kanat gen.

1000 mm

Max. Panel width

1000 mm

Maks. Kanat yük.

2500 mm

Max. Panel height

2500 mm

Profil Renkleri - Profile Colours
Nat. Eloksal - Natural Anodised
Ahşap Desen - Wooden Coated
Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours
Metal
Gri - Grey
Siyah - Black

SCS-X Sürme Eşikli Cam Sistemi

Özellikle mekanların kısıtlı olduğu mağaza, restaurant, cafe, otel,
ofis bölümleri ve toplantı salonları benzeri yapılar için tasarlanan
Sürme Sistemler, normal açılımlara olanak vermeyen mekanlar için
daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. Her türlü mekanda kolaylıkla
kullanılabilir. Estetik ve sessiz mekanizmasıyla, farklı uygulama
seçeneklerine cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Camların
yatay eksende hareket etmesi, mekanlarda yer kayıplarını en aza
indirerek artı kullanım alanları yaratır. Kanatlar birbirlerine paralel
olarak ray üstünde hareket eder. 3 ve 5 raylı olarak uygulanabilmesi
sayesinde her türlü açıklıkta rahatlıkla kullanılabilir. Ray profilinde
kullanılan su tahliye sistemi, sızdırmazlığı mükemmel hale
getirerek maksimum konfor sağlar. SCS-X sisteminde kanatlar
arasında su ve hava sızdırmazlığına yönelik özel fırça contalar
kullanılmaktadır.

SCS-X Sliding Glass System

Sliding systems, which are designed mainly for spaces having
limited operational places like shops, cafes, restaurants, hotels
etc, provide more freedom of movement with its simple stacking
operation. SCS-X is designed as applicable on different options
easily with its aesthetic and silent mechanism. By sliding the
first panel only, the other panels are also operated thanks to the
customized panel covers and this allows you easy operation by
maximizing your space with simple horizontal movement. For
different applications, you will have the freedom to choose from
3-rail and 5-rail track options. The difference of SCS-X system from
SCS-L is that the bottom profile is higher and has customized
water drainage channel in order to provide maximum water
leakage. Also, customized brush gaskets are applied between
panels in order to provide perfect weather and water protection.

Profil Renkleri - Profile Colours

Sistem

SCS-X Sürme Eşikli Cam Sistemi

System

SCS-X Sliding Glass System

Materyal

Alüminyum - Cam

Material

Aluminium - Glass

Nat. Eloksal - Natural Anodised

Cam Kalınlıkları

8-10 mm Temperli Cam

Glass Thicknesses

8-10 mm Tempered Glasses

Ahşap Desen - Wooden Coated

Profil Rengi

Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri

Colour opt. for profiles Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours

Aksesuar Rengi

Gri - Siyah

Colour opt. for acc.

Grey - Black

Maks. Kanat gen.

1200 mm

Max. Panel width

1200 mm

Maks. Kanat yük.

2500 mm

Max. Panel height

2500 mm

Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours
Metal
Gri - Grey
Siyah - Black

KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi

Estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı mağaza, restaurant,
cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları gibi mekanlar için
tasarlanan KCS katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara
genişlik ve rahatlık sağlar. İstenildiği zaman komple açılabilmesi ve
istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar
dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KCS sistemde
yerde kılavuz veya herhangi bir eşik olmaması büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda
tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü
olmasını sağlamaktadır. KCS, mekanları birbirinden ayırırken görsel
olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu
camların hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile
öne çıkmaktadır. Sistem, farklı mimari projelerde hem iç hem de dış
uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. KCS prestijli mekanlar için
çağdaş çözümler sunar.

KCS Folding Glass Door System

KCS folding glass systems, which is designed mainly for spaces
where aesthetic, security and transparency are priority, like shops,
restaurants, cafes, hotels, office partitions, meeting rooms etc,
provide wide and comfortable living areas. KCS makes your living
spaces compatible with nature during 4 seasons with its fully
openable and closeable design. One of main advantages of KCS
system is requiring no bottom profile. Since high quality materials
like stainless steel are preferred on its design, KCS has both easy
operation and long lifetime. The system provides perfect visuality,
maximum security and quiet and easy operation at the same
time. KCS is applicable for all kinds of architectural applications
both inside and outside atmoshphere and offers different parking
solutions as well as angled system applications. KCS offers modern
solutions for your prestigious venues.

Profil Renkleri - Profile Colours

Sistem

KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi

System

KCS Folding Glass Door System

Materyal

Alüminyum - Cam

Material

Aluminium - Glass

Nat. Eloksal - Natural Anodised

Cam Kalınlıkları

10-12 mm Temperli Cam

Glass Thicknesses

10-12 mm Tempered Glasses

Ahşap Desen - Wooden Coated

Profil Rengi

Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri

Colour opt. for profiles

Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours

Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Rengi

Siyah

Colour opt. for acc.

Black

Maks. Kanat gen.

1000 mm

Max. Panel width

1000 mm

Maks. Kanat yük.

3500 mm

Max. Panel height

3500 mm

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours
Siyah - Black

KCS-L Menteşeli Katlanır Cam Sistemi

KCS-L(üst görünü) açılı ekli.pdf
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Estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları
gibi mekanlar için tasarlanan KCS-L katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık sağlar.
İstenildiği zaman komple açılabilmesi ve istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar
dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KCS-L sistemi yerde kılavuz veya eşik bulunmaması ve tavanda
park alanı oluşturulmasına gerek olmamasından dolayı oldukça pratik bir çözüm sunar. Neredeyse her türlü
mekanda kolaylıkla kullanılabilir. Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda tutulması bu sistemin
kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. KCS-L, mekanları birbirinden ayırırken
görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu camların hareket ettirilmesi sırasında
rahat ve sessiz çalışması ile öne çıkmaktadır. Sistem, farklı mimari projelerde hem iç hem de dış uygulamalar
için rahatlıkla kullanılabilir. KCS-L prestijli mekanlar için çağdaş çözümler sunar.

Profil Renkleri - Profile Colours
Nat. Eloksal - Natural Anodised
Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours
Metal
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

KCS-L Hinged Folding Glass Door System

KCS-L folding glass systems, which is designed mainly for spaces where aesthetic, security and transparency
are priority, like shops, restaurants, cafes, hotels, office partitions, meeting rooms etc, provide wide and
comfortable living areas. KCS-L makes your living spaces compatible with nature during 4 seasons with its
fully openable and closeable design. Main advantages of KCS-L system are requiring no bottom profile and
especially no parking space on the ceiling. Since high quality materials like stainless steel are preferred on its
design, KCS-L has both easy operation and long lifetime. The system provides perfect visuality, maximum
security and quiet and easy operation at the same time. The main difference of KCS-L is that all panels are
operated with single motion since they are connected together by hinges. KCS-L is applicable for all kinds
of architectural applications both inside and outside atmoshphere. KCS-L offers modern solutions for your
prestigious venues.

Sistem

KCS-L Menteşeli Katlanır Cam Sistemi

System

KCS-L Hinged Folding Glass Door System

Materyal

Alüminyum - Cam

Material

Aluminium - Glass

Cam Kalınlıkları

10-12 mm Temperli Cam

Glass Thicknesses

10-12 mm Tempered Glasses

Profil Rengi

Nat. Eloksal - RAL Renkleri

Colour opt. for profiles

Natural Anodised - RAL Colours

Aksesuar Rengi

Metal

Colour opt. for acc.

Metal

Maks. Kanat gen.

900 mm

Max. Panel width

900 mm

3500 mm

Max. Panel height

3500 mm

K

Maks. Kanat yük.

KCS-X Menteşeli Katlanır Cam Sistemi - Raylı

Estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları
gibi mekanlar için tasarlanan KCS-X katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık sağlar.
İstenildiği zaman komple açılabilmesi ve istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar dört
mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KCS-X sisteminde zeminde kılavuz görevi üstlenen alüminyum ray profili
kullanıldığı için tavanda ayrıca bir park alanı oluşturulmasına gerek yoktur. Bu durum KCS-X’ in oldukça pratik
bir çözüm sunmasını sağlar. Neredeyse her türlü mekanda kolaylıkla kullanılabilir. Kullanılan tüm malzemelerde
kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
KCS-X, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu
camların hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile öne çıkmaktadır. Sistem, farklı mimari projelerde
hem iç hem de dış uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. KCS-X prestijli mekanlar için çağdaş çözümler sunar.

KCS-X Hinged Folding Glass Door System - Railed

KCS-X folding glass systems, which is designed mainly for spaces where aesthetic, security and transparency
are priority, like shops, restaurants, cafes, hotels, office partitions, meeting rooms etc, provide wide and
comfortable living areas. KCS-X makes your living spaces compatible with nature during 4 seasons with
its fully openable and closeable design. The difference is that there is bottom track on this system and this
makes water sealing performance higher. The systems requires no parking space on the celing. Since high
quality materials like stainless steel are preferred on its design, KCS-X has both easy operation and long
lifetime. The system provides perfect visuality, maximum security and quiet and easy operation at the same
time. KCS -X is applicable for all kinds of architectural applications both inside and outside atmosphere.
KCS-X offers modern solutions for your prestigious venues.
KCS-X(üst görünü) açılı ekli.pdf
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Profil Renkleri - Profile Colours

Sistem

KCS-X Menteşeli Katlanır Cam Sistemi - Raylı

System

KCS-X Hinged Folding Glass Door System - Railed

Materyal

Alüminyum - Cam

Material

Aluminium - Glass

Nat. Eloksal - Natural Anodised

Cam Kalınlıkları

10-12 mm Temperli Cam

Glass Thicknesses

10-12 mm Tempered Glasses

Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Profil Rengi

Nat. Eloksal - RAL Renkleri

Colour opt. for profiles Natural Anodised - RAL Colours

Aksesuar Rengi

Metal

Colour opt. for acc.

Metal

Maks. Kanat gen.

900 mm

Max. Panel width

900 mm

Maks. Kanat yük.

3500 mm

Max. Panel height

3500 mm

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours
Metal
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KDS Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı Sistemi
Çevre şartlarına karşı yüksek koruma sağlayan ısı yalıtımlı katlanır kapı
sistemi, alüminyumun estetiği ile mekanlarınıza görsel zenginlik kazandırır.
Modern görüntüsü ile görselliği ön plana çıkarmanın yanısıra, en zorlu iklim
koşullarında kullanılamak için tasarlanmıştır. Eşikli veya eşiksiz kullanılabilmesi
sayesinde her türlü ihtiyacı karşılayabilmektedir. Katlanır olma özelliğinden
dolayı, açıldığı zaman dış mekanla iç mekanın kesintisiz olarak birleşmesini
sağlar. Kullanılan dörtlü EPDM contalama sistemi ile mükemmel ısı, ses, hava
ve su yalıtımı sağlayarak mekanları konforlu yaşam alanları haline getirir.
Sağlamış olduğu ısı yalıtım performansı ile enerji maliyetlerinin düşmesini ve
yaşam konforunuzun artmasını sağlar.

KDS Insulated Folding Door System
KDS Double-glass folding door system, providing maximum protection against
weather conditions, brings visual richness to your spaces with the aesthetics
of aluminum. It is designed to be used in toughest weather conditions as
well as in a modern perspective featuring the visuality. KDS can meet any
kind of requirements thanks to its low threshold and high threshold options.
Thanks to its folding-type operation, KDS provides perfect combination
between outside and inside atmospheres. The system transforms areas into
comfortable living spaces by providing perfect insulation of heat, sound, air
and water thanks to its customized quartet EPDM sealing system. By allowing
heat insulation, KDS decreases your energy consumption and increases life
comfort.

Profil Renkleri - Profile Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

Sistem

KDS Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı Sistemi

Materyal

Alüminyum - Cam

Cam Kalınlıkları

10-28 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam

Profil Rengi

Nat. Eloksal - Pres - RAL Renkleri

Aksesuar Rengi

Siyah - Beyaz - Gri

Maks. Kanat gen.

900 mm

Maks. Kanat yük.

3500 mm

System

KDS Insulated Folding Door System

Material

Aluminium - Glass

Glass Thicknesses

10-28 mm Tempered and Insulated Glasses

Colour opt. for profiles

Natural Anodised - Raw - RAL Colours

Nat. Eloksal - Natural Anodised

Gri - Grey

Colour opt. for acc.

Black - White - Grey

Pres - Raw

Siyah - Black

Max. Panel width

900 mm

Beyaz - White

Max. Panel height

3500 mm

Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Uzaktan Kumandalı Somfy Motor

VPS Pergole Sistemi

VPS mimari açılır-kapanır pergole ve tavan sistemleri en gelişmiş
teknolojiyle üretilen ve 4 mevsim iklim koşullarında güvenle
kullanabileceğiniz çözümler sunar. İster özel bahçeniz ister ticari
mekanınız için size özel bir mimari çözüm VPS’de mutlaka vardır…
Su geçirmez, alev yürümez blackout membran kumaş nem ve kir direnci
sağlayan eşit esneme özelliğiyle uzun yıllar kullanım için üretilmiştir.
Ayrıca üst kaplamasında kullanılan akrilik sayesinde temizleme ve
bakım kolaylığı sağlayan bu ürünle hayatınız çok daha kolaylaşacak…

VPS Pergola Systems

VPS automatic collapsible roof and pergola system produced with the
most advanced technology systems and can be used safely in four
seasons climate solutions. Whether you want your private garden
architecture designed for commercial spaces in VPS solutions are a
must ...
Waterproof, not flame blackout fabric membrane allowing moisture
and dirt resistance equal stretch feature is designed for many years
of use. Also used in top coating for ease of cleaning and maintenance
thanks to acrylic your life much easier with this product will ...

Motor: 34 devir/dk
Led - Tec Aydınlatma Sistemi
Uzaktan Kumanda Kontrollü Dimmer
Somfy Motors Remote Control
Engine: 34 cycles/min.
Led Tec Ligthing System
Remote Control Dimmer Controlled

Profil Renkleri - Profile Colours
Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

