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SingleMotion DoubleMotion

LiftMotion TripleMotion
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TEKNİK ÖZELLİKLER

• Her sistem birbirinden bağımsız çalışabilir.  
•İstenilen noktada durdurulabilir.
• 10 mm Temperli Cam kullanılmaktadır.
• Fransız Somfy Motor takılıdır.
• İki sistem arasında 8 mm boşluk vardır.
• Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
• Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı

Parapet olarak tasarlanan SingleMotion sistemi hem
korkuluk hem de rüzgar kırıcı olarak kullanılabilir. 1100 mm 
parapet olan motorlu sistem 1900 mm’e kadar yükseltilebilir.

LiftMotion yüksekliği ayarlanabilir ön cam için tamamen yeni 
bir kavramdır. Bu benzersiz ürün aracılığıyla teras/ veranda 
kullanımınızı maksimize edebilir ve saniyeler içinde rüzgarı 
kesebilirsiniz. Denge ağırlıklı cam ile ön camın yüksekliğini 
kolayca ayarlayabilir ve istenilen rahat ortamı yaratabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Manuel bir sistemdir.
• Her sistem birbirinden bağımsız çalışabilir.
• İstenilen noktada durdurulabilir.
• 8 mm Temperli Cam kullanılmaktadır.
• Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
• Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı

2000 m
m

2000 mm

H/2

X

3000 m
m

TEKNİK ÖZELLİKLER

• 2500 mm yüksekliği aşan alanlar için ideal bir kapama       
 şeklidir. Boyu 3000 mm kadar uygulanabilir.
• Yüksekliği % 50 kısmı alt sabit % 50 kısmı dikey      
 hareketlidir.
• Hareketli cam 10 mm float ve temperlidir.
• DoubleMotion sistem komple (220 v) elektrik motorlu   
 somfy marka ve uzaktan kumanda radyo sinyalli    
 alıcı vericilidir.
• DoubleMotion sistem izolasyonludur. Hareketli cam sabit   
 camın dış bölümünde depolanır ve iki camın arası   
 iç-dış  fitillerle kaplanır.
• Hareketli cam istenilen her yükseklikte tutulabilir, tek tek   
 veya komple sistem aynı anda hızlı bir     
 şekilde açılır-kapanır  özelliktedir.
• %100 su geçirmez.
• Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
• Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı

Tam izolasyon sağlayan sistemdir. Toplam yüksekliğin yarısı 
sabit yarısı hareketlidir. Dikme bulunan yapılar için idealdir.  
Motorlu olan sistemde her modül birbirinden bağımsızdır.  
Standart olarak 10 mm temperli cam kullanılır.

3000 mm

3000 m
m

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Camlar 8 mm Temperli
• Maksimum Genişlik 3000 mm
• Maksimum Yükseklik 3000 mm
• Tam İzolasyonlu
• Toplam Yüsekliğin 1/3 sabit 2/3 hareketli

TripleMotion Otomatik Cam Sistemi; 3 modülden 
oluşmaktadır.  
Bu modullerden birisi sabit, diğer ikisi hareketlidir. Toplam 
yüksekliğin 1/3 ‘ü sabit parapet görevi görürken 2/3’ü 
hareketlidir. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

• Her sistem birbirinden bağımsız çalışabilir.
• İstenilen noktada durdurulabilir.
• 10 mm Temperli Cam kullanılmaktadır.
• Fransız Somfy Motor takılıdır.
• İki sistem arasında 8 mm boşluk vardır.
• Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
• Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme   
   olanağı

Parapet olarak tasarlanan SingleMotion sistemi hem 
korkuluk hem de rüzgar kırıcı olarak kullanılabilir. 1100 
mm parapet olan motorlu sistem 1900 mm’e kadar 
yükseltilebilir.  

LiftMotion yüksekliği ayarlanabilir ön cam için tamamen 
yeni bir kavramdır. Bu benzersiz ürün aracılığıyla teras/
veranda kullanımınızı maksimize edebilir ve saniyeler 
içinde rüzgarı kesebilirsiniz. Denge ağırlıklı cam ile ön 
camın yüksekliğini kolayca ayarlayabilir ve istenilen rahat 
ortamı yaratabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Manuel bir sistemdir.
• Her sistem birbirinden bağımsız çalışabilir.
• İstenilen noktada durdurulabilir.
• 8 mm Temperli Cam kullanılmaktadır.
• Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
• Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı
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TEKNİK ÖZELLİKLER

• 2500 mm yüksekliği aşan alanlar için ideal bir kapama şeklidir. Boyu 3000 mm  
kadar uygulanabilir.
• Yüksekliği % 50 kısmı alt sabit % 50 kısmı dikey hareketlidir.
• Hareketli cam 10 mm float ve temperlidir.
• DoubleMotion sistem komple (220 v) elektrik motorlu somfy marka ve uzaktan 
kumanda radyo sinyalli alıcı vericilidir.
• DoubleMotion sistem izolasyonludur. Hareketli cam sabit camın dış bölümünde 
depolanır ve iki camın arası iç-dış fitillerle kaplanır.
• Hareketli cam istenilen her yükseklikte tutulabilir, tek tek veya komple sistem 
aynı anda hızlı bir şekilde açılır-kapanır özelliktedir.
• %100 su geçirmez.
• Mekanlara kilit olmaksızın güvenlik sağlar.
• Geniş renk seçeneği ve logo yazılabilme olanağı

Tam izolasyon sağlayan sistemdir. Toplam yüksekliğin yarısı sabit 
yarısı hareketlidir. Dikme bulunan yapılar için idealdir. Motorlu olan 
sistemde her modül birbirinden bağımsızdır. Standart olarak 10 mm 
temperli cam kullanılır.

3000 mm

3000 m
m

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Camlar 8 mm Temperli
• Maksimum Genişlik 3000 mm
• Maksimum Yükseklik 3000 mm
• Tam İzolasyonlu
• Toplam Yüsekliğin 1/3 sabit 2/3 hareketli

TripleMotion Otomatik Cam Sistemi; 3 modülden
oluşmaktadır.
Bu modullerden birisi sabit, diğer ikisi hareketlidir. Toplam
yüksekliğin 1/3 ‘ü sabit parapet görevi görürken 2/3’ü
hareketlidir.
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