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Pimapen PVC Doğrama
Sistemleri

Carisma
70’lik

Albatros
Sürme

Dinamic
Sürme

Nirvana
80’lik

Infinity
Hebeschiebe 
Sürme
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ARBGüvencesiyle
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Bakış AçısıKusursuz

Pimapen Albatros Sürme Sistemleri’nin görüntüyü 
kesmeyen özel tasarım hareketli  profili sayesinde 
manzaranın güzelliği bölünmesin, evinize 
ferahlık ve estetik gelsin.



Kasa Uygulamaları İki Ray / Üç Ray / Sabit Bölmeli

Profil Standardı B Class ( TS EN 12608  1 

Conta Tipi - Rengi TPE  Gri / Siyah

/ sineklik kasa / pervazlı kasa

Fırça Conta / TPEConta Sistemi

4, 20, 24Cam Kalınlıkları
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ARB
Güvencesiyle

Yalıtım Tasarım

Emniyet ve Güvenlik

Aksesuar

Pimapen Albatros Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri
6 çeşit kasa profili ile her türlü ihtiyaca cevap
verecek çözümler üretir.

Sabit bölmeli kasa profilinde hareketli kanat iç ortamda
olduğundan, kullanımı ergonomik ve güvenlidir. 
Dışarıdan sineklik-panjur uygulamaları da böylece 
daha verimli çalışmaktadır. 

İyi tasarlanmış ara sızdırmazlık profilleri, sızdırmazlık
parçaları ve fırça contaları sayesinde yüksek oranda 
sızdırmazlık sağlanır. UV dayanımı yüksek, nem veya 
ortam sıcaklığı gibi değişkenlere karşı dirençli,
dayanıklı ve esnek contalar kullanılmıştır.

İki, üç, dört, beş ve altı kanatlı sürme pencere ve 
kapı uygulamaları yapılabilir. 

Pimapen Albatros Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri,
özel tasarım hareketli köşe birleşim profili sayesinde,
90º köşeli uygulamalarda kanatlar açıldığında köşe
kısmında herhangi bir dikey profil yer almaz, dolayısıyla
görüntüyü kesmeyen ferah ortamlar sağlanır. 

Orta kayıt gibi kullanılabilen kasa profilleri sayesinde
sürme kısmın altında veya üstünde sabit bölme
yapılabilmektedir.

Kendinden sineklik raylı kasa profili sayesinde ilave
ray kullanılmadan sürme sineklik yapılabilmektedir. 

Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk ve
desende laminasyonlu profilleri mevcuttur. 

Özel tasarım fugalı ve oval hatlı çıtaları sayesinde göze
hoş gelen, estetik profil cam birleşimleri sağlanır.

Kendinden pervazlı kasa profilleri iç yüzeyde doğrama
duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması için farklı
renklerde pencere ve kapı kolu seçimi yapılabilir.

 Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için
uygundur.

Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu olduğu için
ışığı kontrol edebilirsiniz.

24 mm’ye kadar güvenlikli cam kombinasyonlarında
yüksek emniyet sağlar.

Alternatif donanım ürünleri ile arttırılmış güvenlikli
pencere ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir.
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Doğan AyrıcalıkTasarımdan

En ideal teknik detaylara cevap vermek için geliştirilen
Pimapen Carisma Pencere ve Kapı Sistemleri’nin özel
tasarım profil seçenekleri ve optimum yalıtım özellikleri
ile yaşam alanlarınıza değer katın.



Profil Genişliği

Odacık Sayısı

70 mm

Profil Sınıfı B Class ( TS EN 12608  1 

Conta Tipi - Rengi TPE  Gri / Siyah

5

İç - Dış, 2’li Conta SistemiConta Sistemi

4, 20, 24, 26, 30, 36, 39Cam Kalınlıkları
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ARB
Güvencesiyle

Yalıtım Tasarım

Emniyet ve Güvenlik

Aksesuar

 Pimapen Carisma Pencere ve Kapı Sistemleri,
5 odacıklı profilleriyle ısı ve ses yalıtımında yüksek
performans sağlar. 

UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi
değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek
contalar kullanılmıştır. Gri ve siyah renkteki leke
bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde
hava, su, ses ve toz yalıtımı sağlanır.

Pimapen Carisma Pencere ve Kapı Sistemleri
optimize edilmiş PVC kapı profili yüksekliğiyle cam
alanı büyütülerek, ferah mekanlara olanak verir. 

Özel tasarım fugalı ve oval hatlı çıtaları sayesinde göze
hoş gelen ve estetik profil cam birleşimleri sağlanır. 

Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve
doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili
seçeneği de sunulmaktadır.

Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek
mukavemet sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt
profiline sahip bir seridir. 

Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk ve
desende laminasyonlu profilleri mevcuttur.

Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması için farklı
renklerde pencere ve kapı kolu seçimi yapılabilir.

Pimapen İçe Açılan Sineklik Sistemi uygulaması için
uygundur.

Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu olduğu için
ışığı kontrol edebilirsiniz.

39 mm’ye kadar güvenlikli cam kombinasyonlarında
yüksek emniyet sağlar.

Alternatif donanım ürünleri ile arttırılmış güvenlikli
pencere ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir.
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Keyfini Sürün
Yasamın

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen Pimapen Dynamic Sürme Sistem-
leri’nin kullanım rahatlığı ve üstün yalıtım özellikleri ile yaşamınızdaki
konforu yeni baştan keşfedin.



Profil Genişliği

Odacık Sayısı

149 mm

Conta Sistemi

Çıta Tek Tırnaklı - PCE Contalı

6

TPE  Gri / Siyah

İç - Dış ve Orta Conta, 3’lü Conta Sistemi

Conta Tipi - Rengi

24, 30, 36, 44, 52Cam Kalınlıkları

0,99 W / m2 KUw*

1,18 W/m2 KUf
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ARB
Güvencesiyle

Yalıtım

* Software ortamında 2.001.60 doğrama ölçülerinde ısı 
kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.

Tasarım

Emniyet ve Güvenlik
Aksesuar

Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri'nin;
kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm
yüksekliğinde ve 6 odacıklıdır. Kanat profili 76 mm
genişliğinde, 5 odacıklı ve 20 aks donanım
ölçüsünde tasarlanmıştır.Orta kayıt profili 76 mm
genişliğinde ve 5 odacıklıdır. Bu sayede sürme
sistemler arasında yüksek yalıtım özelliği taşırsistemler arasında yüksek yalıtım özelliği taşır

UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi
değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek
contalar kullanılmıştır.Gri ve siyah renkteki leke
bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzey
hava, su, ses ve toz yalıtımı sağlanır.

Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk
alternatifi bulunmaktadır.

Özel tasarım çıtaları sayesinde profil cam
birleşimleri ürüne estetik bir görünüm
kazandırmıştır

Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri
kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle
diğer sistemlere göre avantajlıdır.

Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması
için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi
yapılabilir

Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için
uygundur.

Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu
olduğu için ışığı kontrol edebilirisiniz.

Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri;
2430364452 mm genişliklerinde çift cam,
üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan
çıtaları mevcuttur.

Projelerde kullanılması gereken güvenlikli cam
uygulaması darbelere karşı yüksek dayanım
sağlar.

Sahip olduğu kanca kilit donanımı sayesinde,
benzerlerinden ayrışarak yüksek emniyet sağlar.
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KonforSonsuz
EstetikSonsuz

Kullanım rahatlığı, konfor, güvenlik ve yalıtımı bir araya
getiren Pimapen Infinity Kaldırmalı Sürme Sistemi ile
geniş ve yüksek açıklıklarda performans ve manzaradan
ödün vermeyin



Profil Genişliği ( Kasa )

Profil Genişliği ( Kanat )

175 mm

Alt Kasa Uygulamaları

Conta Tipi - Rengi TPE / EPDM  Gri / Siyah

76 mm

A Class ( TS EN 12608  1 

PVC / ALM

Profil Standardı

4, 12, 20, 24, 26, 30, 36, 39Cam Kalınlıkları
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ARB
Güvencesiyle

Yalıtım

Tasarım

Emniyet ve Güvenlik Aksesuar

Pimapen Infinity-HBSB Sürme Sistemi'nin kasası
175 mm genişliğinde ve 8 odacıklıdır.

Kanat profili 76 mm genişliğinde ve 4 odacıklıdır.

PVC ve Alüminyum eşik seçenekleri bulunmaktadır.
Düşük eşik istenilen durumlarda ısı yalıtım bariyerli
alüminyum eşik kullanılabilir.

Özel tasarlanan contalar, sızdırmazlık parçaları ve
sistemin çalışma prensibinden dolayı üst düzeyde
ısı, hava, su ve toz yalıtımı sağlar. UV dayanımı
yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi değişkenlere
karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar
kullanılmıştır.

Kanat profilindeki büyük destek sacı odacığı
sayesinde rüzgar yüklerine karşı dayanımı yüksektir.

Pimapen Infinity-HBSB Sürme Sistemi kanatları 3 metre
genişliğinde, 300 kg ağırlığında yapılabilmektedir.
Bu sayede geniş cam açıklıkları, ferah mekanlar
oluşturulmasına imkan verir.

Pimapen Infinity-HBSB Sürme Sistemi'nde 2’li, 3’lü ve
4’lü kanat uygulamaları yapılabilir.

Beyaz renge ilave olarak 13 çeşit renk ve desende
laminasyonlu profilleri mevcuttur.

Özel tasarım fugalı ve oval hatlı çıtaları sayesinde göze
hoş gelen, estetik profil cam birleşimleri sağlanır.

Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması için farklı
renklerde pencere ve kapı kolu seçimi yapılabilir.

Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için uygundur.

Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu olduğu için
ışığı kontrol edebilirsiniz.

4 mm’den 39 mm’ye kadar tek cam, çift cam,
üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan
çıtaları mevcuttur.

Projelerde kullanılması gereken güvenlikli cam
uygulaması darbelere karşı yüksek dayanım
sağlar.
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MutluluğaIcındeki

Eşsiz ısı, ses, toz, hava ve su yalıtımı sayesinde yaşam
alanlarınız nefes alsın, dünyanın karmaşası evinizin
dışında kalsın.



Profil Genişliği

Odacık Sayısı

80 mm

Profil Sınıf

Conta Tipi - Rengi TPE  Gri / Siyah

6

İç-Dış ve Orta Conta, 3’lü Conta Sistemi

B Class ( TS EN 12608  1 

Conta Sistemi

24, 30, 36, 44, 52Cam Kalınlıkları

0,95 W / m2 KUf
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ARB
Güvencesiyle

Yalıtım

Tasarım

Emniyet ve Güvenlik
Aksesuar

Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri
80 mm profil genişliği ve 6 odacıklı yapısıyla ısı ve
ses yalıtımında üst düzeyde performans sağlar

Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri
profilleri düşük ısı geçirgenlik değerine (Uf=0,95
W/m²K sahiptir. 44 mm'lik üçlü cam ünitelerinin
Ug=0,60,7 W/m²K kullanımına imkan verir.
Bu tür camlarla birlikte uygulanan Pimapen Nirvana
serisi pencerelerin ısı geçirgenlik değeri *Uw=0,78
W/m²K olmaktadır ve üstün ısı yalıtımı sağlamaktadır.W/m²K olmaktadır ve üstün ısı yalıtımı sağlamaktadır.
( * : hesaplanmış değerdir). 

 Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri'nde
kullanılan gri ve siyah renk, leke bırakmayan elastik
contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, ses ve toz
yalıtımı sağlanır.

 İç-dış ve orta conta olmak üzere üçlü conta sistemi,
ısı ve ses yalıtımına katkı yaptığı gibi, kanat
açılımlarında kullanılan donanımları da korozyona
karşı koruyarak uzun ömürlü olmasını sağlar. UV
dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi
değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar
kullanılmıştır.kullanılmıştır.

Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri'nde beyaz
renge ilave olarak 13 çeşit renk ve desende laminasyonlu
profilleri mevcuttur. 

Kendinden pervazlı kasa PVC profili ile iç yüzeyde,
doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri'nin
kanat profili kendinden damlalıklı olup estetik görünümlüdür.

Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri yüksek katlı
binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet
sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt profiline sahip bir
seridir.

Özel tasarım çıtaları sayesinde, estetik PVC profil cam
birleşimleri sağlanır. Optimize edilmiş PVC kapı profili
yüksekliğiyle cam alanı büyütülerek ferah mekanlara
olanak verir.

Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması
için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi
yapılabilir

Pimapen Sürme Sineklik Sistemi uygulaması için
uygundur.

Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu
olduğu için ışığı kontrol edebilirisiniz.

2430364452 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam ve
panel kullanımı sağlayan çıtaları mevcuttur.

52 mm’ye kadar güvenlikli cam kombinasyonlarında
yüksek emniyet sağlar. Alternatif donanım ürünleri ile
arttırılmış güvenlikli pencere ve kapı sistemleri
uygulanabilmektedir.
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Camoda Cam Balkon
Sistemleri

Camoda 
Bella

Camoda 
Eco Bella

Camoda
Consensus

Camoda
Vista Unico Camoda

Vista Slider
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ARBGüvencesiyle



Genişlik

Conta

39 mm

Conta Sayısı İç – Dış / Çift Sıra

Cam Uygulamaları 8 mm temperli tek cam
20 mm temperli çift cam

Fırça Conta

Alüminyum KapakKanat Araları 

8 tekerlek taşıyıcı tasarımMekanizma

Stor perde profili ve terleme kanalı profilOpsiyon
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CAMODA BELLA
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ARB
Güvencesiyle

Detaylar
Camoda Cam Balkon Sistemleri’ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar.
Camoda Cam Balkon Sistemlerinde isteğe bağlı olarak 8mm ve 20mm temperli çift cam uygulaması 
yapılabilmektedir.
Cam-profil bağlantısında kanat tasarımı ve kullanılan özel yapıştırıcı sayesinde U.V. dayanımı ve 
yapışma kuvveti arttırılmıştır. cam-profil bağlantısında silikon kesinlikle kullanılmamaktadır.
Alüminyum cam balkon profillerinde 7 farklı renk seçeneği sunulmaktadır.
Kanat ve ray profillerinde bulunan fırça conta kanalları sayesinde gerektiğinde iki sıra fırça conta Kanat ve ray profillerinde bulunan fırça conta kanalları sayesinde gerektiğinde iki sıra fırça conta 
uygulaması yapılabilmektedir.
Hava ve su geçirmezlik özelliğinin artırılması amacıyla, yan profil gerektğinde 2 contalı kullanılacak 
şekilde tasarlanmıştır.
Cam paneller sadece sağa, sadece sola veya her iki tarafa ayrı ayrı toplanabilir.
Camoda Cam Balkon Sistemlerinde kullanılan çocuk emniyet kilidi ile güvenlik artırılmıştır.

Camoda Cam Balkon Sistemleri’ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar. Camoda Cam Balkon Sistemleri’ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar. 
Camoda Cam Balkon Sistemlerinde isteğe bağlı olarak 8mm ve 20mm temperli çift cam uygulaması 
yapılabilmektedir.



Genişlik

Conta

47 mm

Conta Sayısı İç-Dış /4 sıra-5 sıra

Cam Uygulamaları 

8 mm temperli tek cam,
10 mm temperli tek cam, 
24 mm temperli çift cam, 
30 mm temperli çift cam

Fırça Conta / TPV Conta

Alüminyum Kapak ProfiliKanat Araları 

İspanyolet kullanımı, 
jaluzi kullanımı, 
enjeksiyon kapak kullanımı

Opsiyon
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CAMODA
CONSENSUS
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ARB
Güvencesiyle

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

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



Genişlik

Conta

146,2 mm

Conta Sayısı İç – Dış / Çift Sıra

Cam Uygulamaları 30 mm temperli çift cam

Mekanizma Ayarlı tekerlek tasarımı 8 adet

Özellik Jaluzi uygulama imkanı

Fırça Conta

Alüminyum Kapak ProfiliKanat Araları
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CAMODA
VİSTA UNICO
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ARB
Güvencesiyle

Detaylar
Camoda Vista Unico Cam Balkon Sisteminde altta 3 ray içeren taşıyıcı profil ve her kanatta 8 adet 
taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır. Taşıyıcı tekerlek sistemleri, gerektiğinde yükseklik ayarı yapılabi-
lecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle küçük, imalat ve/veya montaj terazi hataları tolere edilebilir.



Genişlik

Conta

40 mm

Conta Sayısı İç – Dış / Tek – Çift

Cam Uygulamaları 8 mm Temperli Tek Cam

Fırça Conta

Alüminyum Fitil ProfiliKanat Araları 
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CAMODA
ECO BELLA
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ARB
Güvencesiyle

Detaylar
Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, 3 farklı renk seçeneği ve manzaradan ödün vermeyen 
özelliğiyle tüm balkonlara uygulanabilir.

Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, evin salon ve odaları dışında yepyeni bir yaşam alanı 
sunuyor.



Genişlik

Conta

131,2 mm

Conta Sayısı İç – Dış / Çift Sıra

Mekanizma 42,5mm tekerlek tasarımı (özel çap)

Kanat Araları Alüminyum Kapak

Fırça Conta

8 mm temperli tek camCam Uygulamaları 
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CAMODA
VİSTA SLİDER
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ARB
Güvencesiyle

Detaylar
Camoda Vista Slider Cam Balkon Sistemlerinde 8mm temperli cam kullanılır. Alüminyum profillerle 
rüzgar yüküne ve darbelere karşı dayanımı artırılmıştır. Zorlandığında veya darbe aldığında kırılsa 
bile tehlike oluşturmaz.

Camoda Cam Balkon Sistemleri’ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar. 
Camoda Cam Balkon Sistemlerinde isteğe bağlı olarak 8mm ve 20mm temperli çift cam uygulaması 
yapılabilmektedir.


