PÝMAPEN S-7500 FANTASIA, 75 mm geniþliðinde ve 6 odacýklý tüm
ana profilleri ile Türkiye'de ilk ve tek olmanýn ayrýcalýðýný taþýmaktadýr.
PÝMAPEN S-7500 FANTASIA, 3'lü (iç-orta-dýþ) contalama sistemi ile
gelen mükemmel ýsý, ses, toz, hava ve su yalýtýmý sayesinde kullanýcýlarýna
konforu ve tasarrufu beraberinde getirir. PÝMAPEN S-7500 FANTASIA'nýn
üstün yalýtým özellikleri, her türlü iklim koþulunda sorunsuz kullanýmýný
saðlar. Kasa+Kanat yüksekliðinin 110 mm olmasý, tüm pencere boyutlarýnda
profil yüzeyinin daha az görünerek daha geniþ görüþ açýþý ve daha aydýnlýk
mekanlar yaratýlmasýna olanak verir.
S-7500 FANTASIA profilleri özel tasarýmý sayesinde yüksek statiðe sahip
destek saclarý kullanýlarak, büyük açýklýklarda görüþ alaný daraltýlmadan
geniþ cam yüzeyli kapý ve pencerelerin uygulanmasýna olanak saðlar. Sistem,
her türlü kapý ve pencere çözümüne imkan veren çeþit zenginliðine sahiptir.
PÝMAPEN'in pervaz, parapet, köþe dönüþ profili, bað profili gibi tüm
yardýmcý profillerine tam uyumludur. PÝMAPEN S-7500 FANTASIA dekoratif
çýtalarý ve yuvarlatýlmýþ hatlarý sayesinde kullanýldýðý yerlere
teknolojinin yaný sýra estetik bir görünüm de kazandýrýr.

SERÝNÝN BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
- 75 mm geniþliðinde, tüm ana profilleri (kilitli kapý profilleri dahil) 6
odacýklý, üstün ýsý ve ses yalýtýmý saðlayan sistemdir.
- Kanat profili kendinden damlalýklýdýr.
- Kasa+Kanat yüksekliði teknik ölçülerin izin verdiði derecede azaltýlarak
(110 mm) cam alaný arttýrýlmýþ, böylece büyük açýklýklarda geniþ görüþ
olanaðý saðlanmýþtýr.
- Profil köþeleri ve cam çýtalarý yuvarlak hatlara sahip olduðundan estetik
bir görünüme sahiptir.
- Destek sacý odasý geniþ açýklýklarý geçebilecek þekilde büyük
býrakýldýðýndan gerekli atalet momentine (statik mukavemete) sahip destek
sacý kullanýmýna imkan verir.
- Ýç-orta-dýþ conta ile gelen üçlü conta sistemine sahip olmasýndan dolayý
üstün ýsý, ses, su, hava yalýtým deðerlerine sahiptir.
- Orta conta sayesinde ispanyolet sistemi nemden etkilenmez ve uzun
ömürlü olur.
- Kasa, kanat ve ortakayýt destek saclarý ortaktýr.
- Kanat ve kilitli kapý profilleri 16 mm lama geniþliðinde ispanyolet yataðýna
sahiptir; dolayýsýyla her türlü ispanyolet sistemi rahatlýkla uygulanabilir.
Ýspanyolet sistem üreticileri tarafýndan çok yaygýn olarak kullanýlan ve rahat
kilitleme imkaný saðlayan 13 mm kilitleme ölçüsüne göre tasarlanan kanat
ve kilitli kapý profillerine sahiptir.
- Diðer serilerde kullanýlan yardýmcý profillere uyumludur.
S-7500 FANTASIA ýsý yalýtým katsayýsý:
2
Uprofil= 1, 20 W/m
K
2
Upencere= 1,65W/m K'dir. (1,8 W/m2 K deðerinde ýsý geçirgenlik katsayýsýna
sahip cam ile beraber kullanýldýðýnda.)

