
KATLANIR CAM BALKON SİSTEMLERİ    VERANDA

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

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

Tasarım Yalıtım
• 47 mm genişlik, yatayda iç-dış çift sıra fırça    
    conta, alüminyum fitil, damlalıklı ray profili.

• Cam panellerin altında ve üstünde 39 mm    
    çapında 8 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.

• Winsa Veranda Katlanır Cam Balkon Sistemleri
    manzaradan ödün vermeyen yapısı ve tüm
    mekânları tamamlayacak 5 farklı renk seçeneği
    ile kullanıcılara bütünleyici bir yaşam alanı yaratır.

• Winsa Veranda Katlanır Cam Balkon Sistemleri   
    ile isteğe bağlı olarak 8 mm temperli tek cam, 10 mm   
    temperli tek cam, 24 mm temperli çift cam, 30 mm   
    temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir. 

• 24 mm ve 30 mm temperli cam kullanımında   
    isteğe bağlı olarak iki cam arası jaluzi kullanılabilir. 

• Tek cam ve çift cam uygulamalarında ispanyolet   
 kullanma imkanı bulunmaktadır.

• Winsa Veranda Katlanır Cam Balkon
   Sistemleri, sahip olduğu contalı çıkış
   kapağı ile rüzgar geçişini engeller.

• Winsa Veranda Katlanır Cam Balkon
   Sistemlerinde kanat ve ray profillerinde  
 bulunan fırça conta kanalları sayesinde 
 rüzgar dayanımı kuvvetlendirilmiştir.

• Winsa Veranda Katlanır Cam Balkon
 Sistemlerinde kanatta bulunan gizli su          
    tahliye kanalları ile terlemeden
    kaynaklanan sorunlar ortadan kalkar.

• Düşeyde beş sıra fırça veya tpv conta  
 kullanılarak kötü hava koşullarının
   etkisini azaltır. 

Genişlik : 47 mm

Conta : Fırça Conta / TPV Conta

Conta Sayısı : İç - Dış / 4 sıra-5 sıra

Kanat Araları : Alüminyum Kapak Profili

Cam Uygulamaları : 8 mm temperli tek cam

   10 mm temperli tek cam

   24 mm temperli çift cam

   30 mm temperli çift cam

Opsiyon : İspanyolet kullanımı,

                                                   jaluzi kullanımı, 

   enjeksiyon kapak kullanımı
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