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İthal Alumil ısı yalıtımlı sürme sistemleri ile basit sürmede 5.50 metre  genişlikte ve 2.20 metre yükseklikte rahatlıkla 
çalışıp; ses, yağmur ve rüzgar gibi faktörlerden kesinlikle etkilenmez. Yüksek katlara da rahatlıkla uygulanabilir.
Alumil sürme S350 çıtasız ve S450, S700 çıtalı olmak üzere istenildiğinde hebeschiebe aksesuarı S450 çıtalı
 sisteme uygulanabilir.
 Çok noktadan kilitlemeli İthal Euro aksesuarları kullanılmaktadır. Alumil sistemler arasında birbirine uyumlu şık 
pervaz seçenekleri ve sınırsız renk seçeneği ile mimarinize uygun içi ayrı, dışı ayrı renk imkanı. 

Tüm kanat pro�lleri dayanıklılığı arttırmak 
için odacıklı olarak dizayn edilmiştir. 
Kanat pro�lleri yoğun güneş ışığında bile koyu 
renk pro�l seçilmesi durumunda ısıya bağlı 
genleşmeyi minimize edecek özel polyamid 
yalıtım köprüsü ile dizayn edilmiştir. 
Yüksek sızdırmaz fırçalar ile ısı yalıtımı.
Rulmanlar konstrüksiyonun yalıtım 
performansını etkilemeyek şekilde
tasarlanmıştır.
Rulmanlar rahat ve sessiz bir kayma hareketi 
sağlamak için paslanmaz çelik(inox) ray 
üzerinde hareket eder.
Ray pro�linin içerisindeki özel formlu bir 
odacık sayesinde daha fazla su tahliyesi imkanı.
Çoklu kilitlemeye olanak sağlamaktadır.

“

“

Alumil Sürme Sistemleri

Alumil S350 Sürme Sistemleri
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Zeon sistem 85 ve 62 ısı yalıtımlı basit 
sürmelerimiz ile 5.00 metre genişlikte, 

2.20 metre yükseklikte
 rahatlıkla çalışıp; 

ses, yağmur, rüzgar gibi sorunları 
kesinlikle olmayan ve yüksek katlara da 

uygulanabilir sistemdir.

Çok noktadan kilitlemeli İthal Euro aksesuarları kullanılmaktadır. 
Sınırsız renk seçeneği ve mimarinize  uyumlu içi ayrı, dışı ayrı renk imkanı.
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Doğanın ne kadar kıymetli
 olduğunu biliyoruz ve bu yüzden 

ahşabı koruyoruz!
Duble ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlar
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İthal Alumil ısı yalıtımlı açılır sistemlerimizde
 İthal Euro ve Tijli aksesuarlar kullanılmaktadır.
Tamamen sorunsuz; ses, yağmur, rüzgar gibi 

faktörlerden kesinlikle etkilenmeyen ürünlerdir.
Alumil sistemler arasında birbirine uyumlu 

şık pervaz seçenekleri. 
Sınırsız renk seçeneği ve mimarinize uyumlu içi ayrı, 

dışı ayrı renk imkanı.

 

Kol ortada kapı ve pencereler
ile estetik her daim ön planda

Alumil Açılır Sistemler

İthal Euro aksesuarlar kullandığımız; 
ses, yağmur, rüzgar gibi sorunları olmayan 
ve pencere kolunun tam ortada olmasıyla 

estetikliği siz müşterilerimizin 
hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

Sınırsız renk seçeneği ve mimarinize 
uyumlu içi ayrı dışı ayrı renk imkanı



Kanatların tamamı açık konumdayken 
(isteğe bağlı olarak tek yöne veya 

çift yöne açıldığında) alanın %100’ ünü 
kullanma imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca kanadın bir adedi kilitlenebilir
özelliğe sahip olup tek kanat olarak 

pratik kullanıma sahiptir.
Projenize uygun olarak eşikli ve eşiksiz 

uygulanabilir.
Sınırsız renk seçeneği ve mimarinize 
uyumlu içi ayrı, dışı ayrı renk imkanı.

Alumil Katlanır Kapı Sistemleri
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Manuel veya askı
kilit sistemi
uygulanabilir. 
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Birçok Renk Seçeneği 
ile Estetik Mimari Çözümler

 Üstün Alman teknolojisi ile üretilen Becker 
Centronic motorların kullanıldığı akıllı 
panjurlar üzerinde entegre alıcı ünitesi ile 

kablosuz olarak uzaktan kumanda edilir. Zaman ayarı,
engel tanıma, programlanabilir ara pozizyon ve 
merkezi sistem açma kapama sayesinde  konforlu bir 
yaşam sunar.



Birçok model uygulanabilen 
ve Türkiye’de bir ilk olan 
Alüminyum Bahçe Kapılarımızın 

ELEKTROSTATİK

BOYA



 İLE BİRLEŞİM KAYNAK
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Ata Mah. 771 Sokak. No: 136/33 
Efeler / Aydın

0 256 231 09 91

0 532 666 50 78

Merkez
Mithatpaşa Cad. Huzur Mah. No: 573 / A

Narlıdere / İzmir 
0 232 238 29 29 

0 532 666 50 78

Showroom
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