SKY LINE -DİKEY CAM SİTEMLERİ
SKY LINE - VERTİCAL GLASS SYSTEMS
SKY LINE - ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Sky Line Sistem
Teleskop motorlu cam sistemi
Motorlu ve otomasyon sistemi ile çalışmakta. Üçlü Yan ray kanalları içinde camlar dikey
hareket etmekte. Yüksek taşıma kapasiteli ithal kayış, askı plangalar ve motor vasıtası ile
camlar yukarı aşağı hareket ettirilmektedir. Kullanımı sistem üzerine montajlanan buton ile
sağlanmakatadır. Tercihe bağlı kumanda kullanımı söz konusudur. Sistemde İlk sıradaki cam
yerinde sabit tutulur, diğer hareketli camlar sabit camın üzerine çekilir ve açık konumda iken
camlar küpeşte vazifesi görür.
Ayrıca camlar istenildiği seviyede tutulabilir ve Cam modülleri 1+1, 1+2, 1+3 şeklinde
uygulanabilir. Maksimum Yalıtım sağlanır. Şık dizayn, estetik görünüm, montajlama ve
bakım uygulamarı için tüm detaylar düşünülmütür. Sistem kolayca montajlanabilir. Motor
ve sistem mekaniği kutu içine alınmıştır. Müdahale kapağı vasıtası ile servis ve bakım işleri
kolayca sağlanır.

Sky Line System
Telescope Motorized Glass System
Move vertical glass within triple side rails
High carrying capacity to imported leash, the glass is moved up and down through with
motor and These are provided with using system assembled onto button. Include the use
of optıonal remote. The first glass is kept fixed in system, other moving glass fixed glass
are drawn on and while the glass is in the open position acts as a rail. Also the glass can be
kept at the desired level and glass modules can be applied in the form of 1+1, 1+2, 1+3.
The maximum isolation is achieved, Stylish design, aesthetic appearance,all the details has
been thought of assembling and maintenance of applications. The system can mount easily.
The mechanics of the motor and the system was enclosed in a box. Intervention through
the cover service and maintenance work is easily achieved.

İdeal Maksimum Genişlik

3000 mm (3000 mm üzeri ölçüler yerin durumuna göre değerelendirilmelidir.)

Ideal Maximum Width

3000mm (the extent to over 3000mm shoul be be evaluated accordıng to the condition of the place)

İdeal Maksimum Yükseklik

3000 mm (3000 mm üzeri ölçüler yerin durumuna göre değerelendirilmelidir.)

Ideal Maximum Height

3000mm (the extent to over 3000mm shoul be be evaluated accordıng to the condition of the place)

Maksimum Uygulama Alanı

9,75 m2

Maximum Application Area

9,75 m2

Cam

10 mm, Temperli

Glass

10 mm, Tempered

Otomasyon

Buton kontrollü (Tercihe bağlı kumanda ile kullanılabilir)

Automation

Button control (Can be used with the optional remote control)

Motor

Somfy

Engine

Somfy

Garanti

Motor 5 Yıl, Sistem mekaniği ve Montaj uygulaması 2 Yıl

Guarantee

5 years for motor, the mechanics of the system and assembling application.

Motor kutusu

125 x 125 mm

Motor Box

125 x 125 mm

Yan raylar

Genişlik 90 mm, Derinlik 75 mm

Side Rails

Width 90mm, Depth 75mm
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Uygulama formları
Numbers of Wing of Glass

1

11

1-3

