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

SÜRME BALKON SİSTEMLERİ    TERAS KONFOR

Teras Konfor
Teras Konfor Sürme Sistemi; sahip olduğu tutamak tasarımı, 
taşıma kapasitesi ve her zevke hitap eden renk seçenekleri ile 
kullanıcısına daha önce sunulmamış bir konfor sağlar.

Tasarım Yalıtım
• 146,2 mm genişlik, iç-dış sıra fırça conta,
   alüminyum kapak profili, 30 mm temperli çift
   cam uygulaması ve 45,2 mm tekerlekli mekanizma
   tasarımına sahiptir.

• Sistemde altta 3 ray içeren taşıyıcı profil ve her   
 kanatta 8 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.

• Teras Konfor Sürme Sistemi; sahip olduğu   
   tutamak tasarımı, taşıma kapasitesi ve her zevke
   hitap eden 5 özel renk seçeneği ile kullanıcısına
   daha önce sunulmamış bir konfor sağlar.

• Teras Konfor sürme cam balkon sisteminde   
   bulunan cam paneller; her iki tarafa da ayrı ayrı   
  toplanabilir. Bu özelliği sayesinde uygulandığı 
 alanlarda kullanım kolaylığı yaratırken, kesintisiz   
 manzara imkanı yaratır.

• Teras Konfor Sürme Serisinde bulunan kilit
  sistemleri düşey eksende istenilen yüksekliğe
  monte edilerek ergonomik bir kullanım yaratır.

• Teras Konfor sürme cam  balkon
    sisteminde bulunan üst kilit seti ile
   rüzgar ve tozun iç kısma geçişi engellenir.
   Bu sayede konforlu bir winsa yaşam alanı
   oluşur.

• Sahip olduğu alüminyum sızdırmazlık
  profili ve temperli çift cam uygulaması
  sayesinde cam esnemesi ve hava geçişi
  minimum seviyeye indirilerek güvenli ve  
  yalıtımlı bir ortam sağlanır.

Emniyet
• Teras Konfor sürme cam balkon sistemi
   hem içeriden hem de dışarıdan
  kilitlenebilen özel kilitleme
  mekanizması sayesinde
   dışarıdan gelebilecek müdahalelere
   karşı güvenli bir ortam yaratır.

Genişlik        : 146,2 mm

Conta        : Fırça Conta

Conta Sayısı        : İç - Dış / Çift sıra

Kanat Araları        : Alüminyum Kapak Profili

Cam Uygulamaları                 : 30 mm temperli çift cam

Mekanizma        : 45.2 mm çapındaki tekerlekli

                                                          tasarım (8 adet)

Opsiyon        : Jaluzi uygulama imkanı

Altın
Meşe

Vizon Antrasit
TM Gri

Natural
Eloksal

Titan


