
PİMAPEN PENCEREYE, 
PİMAPEN AKSESUAR YAKIŞIR
Fonksiyonel detayları, özgün tasarımları ve her pencereye 
uygulanabilme özellikleri sayesinde hayatınızı kolaylaştıran 
Pimapen Donanım Sistemleri ile yaşam alanlarınıza 
estetik ve kalite katın.
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DONANIM
Fonksiyonel detayları, özgün tasarımları ve her pencereye uygulanabilme özellikleri sayesinde hayatınızı 
kolaylaştıran Pimapen Donanım Sistemleri ile yaşam alanlarınıza estetik ve kalite katın.

Pencerenin en önemli bileşenlerinden birisi de donanım ürünleridir. 
Pimapen kalitesi ve hizmet şartlarıyla sunulan pencere ve kapı 
donanım ürün grubu, satış noktalarımızda yerini almıştır. 

TSE ve EN şartlarına uygun olan pencere ve kapı donanım ürün 
grubu her türlü projenize uyum sağlar.

Farklı açılım özellikleri ile hayatınızı kolaylaştırırken, uzun yıllar 
pencere ve kapı performansından ödün vermez.

Kapı ve pencere kol grubu için farklı renk seçenekleri, mimari ve 
dekoratif beklentilerinize ideal çözümler sunar.

• Ürünlerin (tüm ispanyoletler ve kilit karşılıkları)   
 üzerinde PİMAPEN logosu bulunur.
• İspanyolet lamaları Pimapen markasına özel   
 “Titan” renk kaplamalıdır.
• Ürünlerde sağ/sol ayrımı yoktur.
• Kapı ispanyoletleri mevcut ürünlerimiz ile   
 aynı olacak şekilde barelsiz, dilli, dilsiz, tırnaklı   
 seçenekleri ile yer alır.
• Open Safe Çift Açılım Sistemi sayesinde    
 pencerelerinizin güvenli kullanımı hedeflenmiştir.
• ÇA kanat menteşe 100 kg kanat ağırlığı taşıma   
 kapasitesindedir. Gerektiği durumlarda 130 kg   
 kanat ağırlığına uygun menteşe  uygulaması 
 mümkündür.
• Menteşe kapakları; beyaz, kahve, koyu kahve,   
 gümüş, titan, bronz ve şampanya renk çeşitlerine  
 sahiptir.
• PİMAPEN donanımlar ile 4 noktadan    
 GÜVENLİKLİ çift açılım sistemi uygulanabilir.
• Çift Kanat İspanyoletler üzerinde gizli levye 
 kolu bulunur.

• Pimablock Kepenk Sistemleri hertürlü yapının kapı ve   
 pencerelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
•  Mevcut pencerenin kasa profiline, kepenk kasa profiline   
 veya duvara kolayca monte edilir.
•  Pimablock Kepenk Sistemleri tek kanat, sağa ve sola   
 açılan tipte çift kanat veya katlanarak açılan dört kanat   
 uygulaması, kullanıcılarına avantaj sağlar. Kepenk 
 kanatlarına lamel uygulamasının yanı sıra sisteme özel 
 panel profili de kullanılabilir.
•  Pimablock Kepenk Sistemleri'ni, uygulama yapılacak   
 yerin özelliklerine göre kemerli kepenk yapmak da   
 mümkündür. İsteğe bağlı olarak uygulanan özel makas   
 sayesinde kanadın alt kısmından dışarı doğru açılımı 
 sağlayan kanat içi kanat yapılabilmektedir.
•  Işığı geçirmez, boya bakım gerektirmez. 

•  Her türlü dış etkene karşı dayanıklıdır.

Pencere ve Kapı Donanım Özellikleri

Pimablock Kepenk Sistemleri

Pencere ve Kapı Donanım Sistemleri
Tek Açılım Sistemleri
• Pencere ve Kilitli Kapı
Çift Açılım Sistemleri
• Alttan Kilitlemeli
• Yandan Kilitlemeli
• 4. Derece Güvenlikli
• Open Safe (Güvenli Çift Açılım)

Çift Kanat Sistemleri
• Gizli Kollu Yandan Kilitlemeli
• Gizli Kollu Alttan Kilitlemeli
• Sürgülü Yandan Kilitlemeli

Paralel Sürme Sistemleri 
• Yarı Otomatik

Infinity- Hebeschiebe                    
Dynamic
Sürme Sistem
Kapı ve Pencere Kol Grubu
Kilitli Kapı Grubu 

• Paralel Sürme 130 sistemi donanımları ile yarı otomatik  
 ve manuel kumanda edilebilen iki farklı tipte kanat 
 uygulaması yapılabilir.
• Infinity (Hebeschiebe) sistemi için de 300 kg   
 kanat ağırlığı taşıma kapasitesine sahip donanım   
 grubu bulunur.


