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ÜRETİM SİSTEMİMİZ 

Firmamız PENDOR YAPI SANAYİ A.Ș. olarak, Pencere ve Kapı Sistemleri alanlarında 

üretim ve montaj faaliyetleri göstermektedir.

Almanya‘dan ithal ettiğimiz REHAU PVC Profillerini ișleyen tesisimiz, en son teknolojiye 

sahip modern makine parkurunda tam otomasyon PVC Pencere ve Kapı üretimi 

gerçekleștirmektedir.

Bununla birlikte; 

• Alüminyum Pencere ve Kapı Sistemleri 

• Kıș Bahçesi ve Cam Balkon Sistemleri 

• Panjur Sistemleri 

• Sineklik Sistemleri 

ürün gruplarında ki çözüm ortakları konusunda sektörün lider firmalarıyla çalıșmayı tercih 

ederek en yüksek kalite bilinciyle üretim faaliyetleri göstermektedir.

 

Bu doğrultuda yapmıș olduğumuz çalıșmalarla, 

Sektöre inovasyon değeri yüksek ürünler kazandırmak en büyük idealimizdir.

BAȘKANIN MESAJI

Pencere ve Kapı Sistemleri üretimi gerçekleștirmek üzere kurulan firmamız için müșteri 

memnuniyetini  en üst seviyede tutmak vazgeçilmez hedefimizdir.

Bu doğrultuda çalıșanlarımızın kalite bilincini ve verimliliğini artırmak için gerekli eğitimler 

düzenlemekteyiz.

Asla eksilmeyen çalıșma azmimiz, sahip olduğumuz insan kaynağı ve yüksek teknoloji 

sayesinde yenilikleri zamanında ve etkin biçimde takip ediyoruz.

Öncelikle ülkemize ve müșterilemize duyduğumuz güvenle, yüksek kalite anlayıșımızla 

üretmeye devam edeceğiz.

Kemal AYDIN
Yönetim Kurulu Bașkanı
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Eviniz için iddialı tasarım

Evinize yüksek yatırımlar yapmaktasınız. Ve en ince ayrıntısına kadar beklentilerinize cevap vermesini bekliyorsunuz. REHAU 

Euro-Design 70 pencereler evinizin tadını çıkarmanıza katkıda bulunacaktır. Özellikle de tasarım konusunda bir takım 

talepleriniz var ise. Çünkü REHAU Euro-Design 70 pencereleri evinizin görünümünü mükemmel șekilde tamamlar. Çok 

sayıda șekil, renk (kaplama veya özel boyama sayesinde) ve tasarım kanatları size geniș imkanlar sunmaktadır. Buna ek 

olarak çok özel bir imkânı da var; alüminyum kapaklar ile pencerenizi alüminyum cephelere entegre edebilir veya hoș 

vurgular olușturabilirsiniz.

Üst sınıf konut yapımı için REHAU Euro-Design 70 Pencere Profil Sistemleri

EURO-DESIGN 70
Kaliteli ve uygun çözüm
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Hem klasik hem de yenilikçi tasarımlar

Șekil bakımından olduğu gibi renk seçiminde de REHAU Euro-Design 70 pencereler çok yönlüdür. Klasik Beyaz’ın yanı sıra 

neredeyse tüm RAL renkleri arasından kaplama rengi seçilebilir.

Yüksek beklentili tasarımlar için zarif șekiller

Farklı mimari projeler için, REHAU Euro-Design 70 size uygun șekilleri ve uygulamaları sunmaktadır. Böylelikle görünen 

alanlardaki kıvrımlar, eğilimler veya basamak yapılı pencerelerle evinizin tarzı ortaya konulur ve etkileyici bir görünüm sağlanır.

Düz Kanat Tasarımı

Damlalıklı Kanat Tasarımı

Farklı beğeniler için pencere kanatlarında farklı tasarım seçenekleri 

mevcuttur. Zarif kıvrımlı, damlalıklı veya düz kanat. Bu sayede 

pencerelerinizin yașam alanınıza tarz sahibi vurgular katmakla birlikte 

evinizin genel mimarisine uyumlu șekilde konumlanacağından emin 

olabilirsiniz. Tabii ki yüksek seviye ısı yalıtım güvencesiyle birlikte.

REHAU Euro-Design 70 serisi damlalıklı kanat ile kombine 

edildiğinde eși görülmemiș bir etki ve uyum ile evinizin havasını 

değiștirecektir. Kısacası, REHAU Euro-Design 70 sistemi 

pencereler ile tüm beklentilerinizin fazlasına kavușursunuz.

EURO-DESIGN 70
Kaliteli ve uygun çözüm
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SYNEGO, 2015 yılında Mart ayında piyasaya sürülmesinden bu yana pazarda mükemmel bir etki yarattı. Kaldırmalı Sürme 
(Hebe-Schiebe) kapının gelișiyle 80 mm’lik sistem ürün serisi tamamlanmıș oldu. 

SYNEGO Kaldırmalı Sürme (Hebe-Schiebe)

- Geliștirilmiș görünümler için panorama kanatları (görünür 40 mm genișlik) ile

- 10 m genișliğe ve 2.7 m yüksekliğe kadar uygulanabilir

- 400 kg’a kadar kanat ağırlığı 

- 1,3 W / m²K’ye kadar U
f
 

- Sınıf 4 hava geçirgenliği

- Sınıf 9A’ya kadar yağmur geçirimsizliği

- RC2 kırılma direnci

- Mevcut tüm açılım tipleri mümkündür

- REHAU HDF yüzeyi

SYNEGO pencere ve balkon kapısı

- 2 contalı sistem ile (1,0 W / m²K’a kadar U
f
) veya 3 contalı sistem ile  

(0,94 W / m²K’ye kadar U
f
) 

- IFT yönergelerine göre pasif ev için uygundur

- 117 mm ince profil görünümü 

- REHAU HDF yüzeyi

SYNEGO ev kapısı

- RC3’e kadar yüksek kararlılık ve direnç

- 51 mm’ye kadar ön kapı panelleri, 70 mm’ye kadar kanat kaplama panelleri

- 1,2 W / m²K’ye kadar U
d
 değeri (içe açılım)

- REHAU HDF yüzeyi

YENİ

SYNEGO AİLESİ
Her ihtiyaca yönelik doğru sistem 
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Yeni SYNEGO pencereleri ideal bir tasarruf programıdır. Diğer standart pencereler ile karșılaștırıldığında SYNEGO 

ürünleri %50’ye kadar daha fazla ısı yalıtımı sağlamaktadır. Isınma maliyetini önemli ölçüde düșürürken evinizin 

değerini artırırsınız; bugün, yarın ve yarından sonra.

Eski pencereler evin enerji açısından en büyük eksisidir. 

Yalıtımları kötüdür ve teknik açıdan geri kalmıșlardır.

Sonuç: Pahalıya mal olan ısınma giderleri pencerelerden 

uçup gider.

SYNEGO pencereler fiyatının karșılığını

fazlasıyla verir. 

SYNEGO ürünlerinin mükemmel ısı yalıtımı sayesinde 

enerji tüketiminiz ilk günden itibaren düșer. Isınma 

maliyetlerinizi ve gelecekteki enerji tasarruflarınızı içiniz 

rahat bir șekilde gözlemleyebilirsiniz.

%50’ye kadar daha 
fazla ısı yalıtımı
Mevcut standart pencereler ile 

karșılaștırıldığında*

Kaynak: Ürün Testi Vakfı

Pencerenin enerji

tüketimine etkisi:

Geleneksel evlerde enerji 

kaybı oranları

Litre yakıt Litre yakıt Litre yakıt

1980’li yılların 

ahșap pencerelerinde

Isıtma sistemi

%15
Çatı

%11

Pencere
dahil, hava 

kaçırma oranı

 %47

Mevcut standart 

pencerelerde SYNEGO 

ürünlerinde

7.000 4.20014.500

Hesaplama: 25 m² pencere alanı, 25 yılda kalorifer tüketimi; Ahșap pencereler Uw = 2,79 W / m²K 

Standart pencereler Uw = 1,36 W / m²K ile; SYNEGO ile Uw = 0.66 W / m²K

* Uw = 1.36 W / m²K ile standart pencere; SYNEGO ile Uw = 0.66 W / m²K

KONFORLU SICAKLIK, DÜȘÜK ISINMA MALİYETİ
Enerji tüketiminden tasarruf edin, pencereden değil 
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GENEO ürün yelpazesi, yüksek teknoloji ürünü RAU-FIPRO teknolojisi sayesinde uzun yıllardır kalite standartlarını 
belirlemektedir. Kasa ile entegre havalandırma ve erișilebilirlik alanındaki yenilikler, pencerelere katma değer sağlamaktadır.

GENEO INOVENT - kapalıyken havalandıran pencereler

- İstediğiniz gibi rahat havalandırma için entegre havalandırma sistemi

- % 71’e kadar enerji tasarrufu 

- Duvarlara ilave destek veya delik delme iși olmaksızın basit montaj

- 0,68 W / m²K’ye kadar U
w

- 30 m³ hacim akıșına kadar dört değișken performans seviyesi

- Oldukça sessiz çalıșan yapısıyla yatak odalarında da kullanıma      

uygundur

- REHAU HDF yüzeyi

GENEO pencere ve balkon kapısı

- Orta conta ile 0.85 W / m²K en iyi U
f
 değeri

- IFT kurallarına göre pasif ev için uygundur

- Ses yalıtımı: R
wp

 = 47dB

- RC3’e kadar yüksek stabilite ve direnç

- 86 mm montaj derinliği

- 115 mm’lik ince profil görünümü

- REHAU HDF yüzeyi

GENEO ön kapı

- RC 3’e kadar yüksek stabilite ve direnç

- 86 mm montaj derinliği

- 53 mm’ye kadar ön kapı panelleri, 77 mm’ye kadar 

kanat kaplama panelleri

- 0,51 W / m²K’ye kadar U
d
 değeri (U

f
 = 0,75 W / m²K 

ve yukarı = 0,317 W / m²K için)

- REHAU HDF yüzeyi

GENEO Kaldırmalı Sürme (Hebe-Schiebe)

- Maksimum pencere boyutu 10 m x 2.8 m

- 0,8 W / m²K’ye kadar Uw

- Pasif ev standartlarına göre ısı yalıtımı

- Rüzgar direnci: B3’e kadar

- Yağmur geçirimsizliği: 9A’ya kadar

- Ses yalıtımı R
wp

 = 42 dB (sınıf 4)

- REHAU HDF yüzeyi

Tamamen 

Entegre

Havalandırma

Sistemi

Uygulamalar

10 m genișliğe 

kadar

tasarlanabilir

GENEO AİLESİ
RAU-FIPRO sayesinde yenilikçiliğe açılan pencere
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ka
t

Gürültü Azaltma***

Enerji Tasarrufu**

%

Enerjiden kolayca tasarruf edin: Çok düșük U- değerleri ile.*

Isı yalıtımı cam =  Ug- Değeri Pencere elementinin toplam yalıtımı = Uw- değeri

GENEO Standard

Isı yalıtımı çerçeve 

=U,=0,98W/m2K

psi- değeri (kenar kompoziti) 

= 0,04

Termo - modüller ısı yalıtımı 

çerçevesi dahil GENEO 

0,86W/m2K

psi- değeri (kenar kompoziti) 

= 0,044

GENEO pasif ev sertifikalı

ısı yalıtımı çerçevesi 

=U,= 0,79W/m2K

psi- değeri (kenar kompoziti)) 

= 0,03

0,9 W/m2K 1,0 W/m2K 0,98 W/m2K 0,94 W/m2K

0,8 W/m2K 0,96 W/m2K 0,92 W/m2K 0,87 W/m2K

0,7 W/m2K 0,89 W/m2K 0,85 W/m2K 0,80 W/m2K

0,6 W/m2K 0,82 W/m2K 0,78 W/m2K 0,74 W/m2K

0,5 W/m2K 0,75 W/m2K 0,72 W/m2K 0,67 W/m2K

0,4 W/m2K 0,69 W/m2K 0,65 W/m2K 0,60 W/m2K

* REHAU Pencere profiline referans olarak alınan değerler

Kullanımı kolay, bakımı kolay.

Yüksek kaliteli HDF yüzeyler sayesinde kirler geleneksel deterjanlar ile kolayca ve hızlı bir șekilde silinir. Bakım için hareketli 

donatılara ara sıra birkaç damla yağ damlatmanız ve contaların bakımı için ise bir silikon kalem bulundurmanız yeterlidir.

Yeni geliștirilmiș conta konsepti sayesinde kapatma basıncı iyileștirilmiștir. GENEO ürünleri genellikle çelik takviyesi olmadan 

tasarlandığından kanadın ağırlığı diğer kanatlarla karșılaștırıldığında belirgin bir șekilde daha düșüktür ve kullanımı da bu sebeple 

daha kolaydır.

Tek bir hareket ile sessizliği sağlayın

Gürültü rahatsız edicidir ve devamlı olduğunda sağlığınıza bile zararlıdır. GENEO ürünleri sayesinde gürültü önleme sınıfı 5’te șu ana 

kadar elde edilememiș değerler ile konforunuz artar. 

*** *** Hesaplama temeli: Sesin 10 dB arttırılması = öznel olarak algılanan ses yüksekliğinin (LfU) iki katına çıkarılması. GENEO, sesi 47 dB azaltır.

BURADA SİZİN İÇİN DAHA FAZLASI MEVCUT
Mükemmel değerler için en modern teknolojiler 
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KALDIRMALI SÜRME KAPI SİSTEMLERİ
Geniș açıklıkları tercih edenler için

Büyük cam yüzeyler ve ıșıkla dolup tașan odalar, 

mekanlara ferahlık ve rahatlık kattığı için modern 

mimaride genelde ön plandadır. Ancak büyük cam 

yüzeylerde doğru stabilite, ses yalıtımı ve hırsızlık 

emniyeti gibi konuların da düșünülmesi gerekir. 

REHAU Kaldırmalı Sürme Kapı Sistemleriyle, ödün 

vermeksizin doğru seçimi yapmıș olursunuz.

SYNEGO Kaldırmalı Sürme Kapı Sistemleri ile artık 

enerji verimliliğine ve geniș görüș açısına sahip olmak 

mümkündür. Doğa dostları ve güneși seven herkes 

bu sistemin keyfini çıkaracaktır. SYNEGO Kaldırmalı 

Sürme Kapı Sistemleri genel olarak kullanılan tüm 

açma özelliklerini sunmaktadır.

Bu ürünler, düșük ağırlığa sahip olmalarına rağmen, 

mükemmel bir stabilite sağlar ve kullanımı oldukça 

kolaydır. Manzara özellikli versiyonu özellikle de dar 

yapı çerçeveleri ile en yüksek ıșık giriși ve parlaklık 

sağlar. 

SYNEGO HST

Daha fazla manzara & geniș görüș açısı

- 80 mm Yapı derinliği

- 5-Odacık- sistemi

- Isı yalıtımı U
f
 - 1,3 W/m²K

- DIN EN 1627’ye göre RC2 hırsızlık koruması sağlar

- 43 dB’ye kadar Rw gürültü yalıtımı 

- Hava geçirgenliği: DIN EN 12207’ye göre 4. sınıf

- Yağmur sızdırmazlığı: DIN EN 12208’e göre Sınıf 9A

- Rüzgar yüküne karșı direnç: DIN EN 12210’a göre sınıf B3’e kadar

- DIN EN 12400’e göre 2. Sınıf sürekli fonksiyon

- 400 kg’ye kadar toplam kanat ağırlığı

- HDF-Yüzeylere sahiptir

ilkpen3.indd   10 28/05/19   16:36
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Bir binanın cephesi ne kadar yoğun olursa o kadar az enerji 

tüketilir. Ancak bu arada bol ıșıklı bir tasarımdan da vazgeçmeye 

gerek yoktur. Yüksek teknoloji ürünü olan RAU-FIPRO’dan üretilmiș 

GENEO Kaldırmalı Sürme Kapı Sistemi, büyük yüzeyli cam 

mimarisini en iyi enerji verimliliği, ses yalıtımı, hırsızlık emniyeti ve 

konfor gibi bașka avantajlarla bir araya getirmektedir.

Yapı derinliği 73 mm’dir, iki fırça bağlantı yeri bulunmaktadır ve 

yüksek ısı yalıtımı taleplerini karșılamaktadır. Açarken ve kapatırken 

olağanüstü konfor sağlar. Sistemde yalıtım performansını artırmak 

amacıyla alüminyum ara sızdırmazlık profili kullanılır.

GENEO HST

Kusursuz enerji verimliliği ve tasarım

KALDIRMALI SÜRME KAPI SİSTEMLERİ
Geniș açıklıkları tercih edenler için

PRIME LINE SÜRME SİSTEMİ
Sürme sisteminde konfora ve performansa önem verenler için

- Yapı derinliği: 86 mm

- 5 odacıklı sistem

- Isı yalıtımı: U
f
 = 1,3 W/m²K’e kadar

- Ses yalıtımı: FL
w,P

 = 43 dB’e kadar

- Hırsızlık emniyeti: Direnç sınıfı 2’ye kadar (ENV 1627)

- Hava geçirgenliği: DIN EN 12207’ye göre sınıf 4

- Sağanak yağıș geçirimsizliği: EN 12208’e göre sınıf 9A’ya kadar

- Rüzgar yüküne dayanım: EN 12210’a göre sınıf B3

- Yapı derinliği: 73 mm / iki fırça bağlantı yeri bulunmaktadır

- Odacık sayısı: Kasa 3 odacık, Kanat 2 odacık

- Maximum Kanat Yüksekliği : 2,5m

- Isı yalıtımı: Uf= 1,9 W/m²K

- Rüzgar Yüküne Karșı Direnç : Sınıf C2/B2

- Yağmur Sızdırmazlığı: Sınıf 4A

- Hava Geçirgenliği: Sınıf 3’e kadar

ilkpen3.indd   11 28/05/19   16:36
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REHAU COMFORT DESIGN PLUS PANJUR SİSTEMLERİ
Değer katan panjur sistemleri

Isı yalıtımıyla enerji tasarrufu

İster eski yapınızda tadilat yapın, isterseniz yeni yapı planlayın; REHAU Comfort-Design Plus size çok yönlü imkanlar 

sunmaktadır. 

245 mm genișliğindeki panjur kasaları yüksek rulo hacmi ile genellikle yeni yapılarda yüksek pencere ve kapı 

elemanları için monoblok olarak tasarlanmıș olup, 155 mm ve 195 mm genișlikteki panjur kasaları daha kompakt 

yapıları itibariyle eski yapı restorasyonları için uygundur.

1.5 m pencere yüksekliğine 

kadar gerçekleștirilebilir.

2.7 m pencere yüksekliğine 
kadar gerçekleștirilebilir.

2.7 m pencere yüksekliğine 
kadar gerçekleștirilebilir.

155 mm Kasa Büyüklüğü 195 mm Kasa Büyüklüğü 245 mm Kasa Büyüklüğü

ilkpen3.indd   18 28/05/19   16:36
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REHAU COMFORT DESIGN PLUS PANJUR SİSTEMLERİ
Değer katan panjur sistemleri

Kutu iç kısmına sabitlenmiș 

olan ısı yalıtım takozları daha 

iyi bir yalıtım sağlar.

Daha iyi ses yalıtımı için 

alüminyum folyo.

İlave ve sürekli dayanıklılık

için çelik destek sacı.

Standart olarak eski ve yeni 

yapılarda müdahale kapağı

içe doğrudur. 245 mm’lik 

kasa büyüklüğünde

müdahale kapağı isteğe

bağlı olarak așağı

doğru da seçilebilir.

Panjur bașlığına monte edilen 

sineklik, kutu eğimli tabanı sayesinde 

kondens suyu akıșını mümkün 

kılar. Böylece panjur yoğun yağıșa 

maruz kalsa dahi hareket kabiliyetini 

kaybetmez ve zahmetsizce çalıștırılır.

Zarif bir görünüm için çok sayıda

renk seçeneği.

Panjur yönlendirme yayı panjur 

panzerine emniyet, dayanıklılık ve 

akıș rahatlığı kazandırır. Panjurların 

rahatsız edici gürültüleri bu sayede 

engellenmiș olur.

İsteğe bağlı sineklik; sivri sineklerin, 

sineklerin v.s. içeri girmesini engeller. 

Aynı zamanda sineklik rahat bir tutma 

çıtasıyla donatılmıștır. Böylece kolay 

bir kullanım sağlanmıș olur.
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Kepenkler, geniș kullanım olanakları sunar: evde özel bir vurgu, komșuların meraklı bakıșlarına karșı görünme koruması, güneș 

koruması olarak ve oda sıcaklığını ayarlamak için. SOL-DESIGN yenilikçi kepenkler, biçimleri ve renk çeșitleri sayesinde optik 

açıdan her türlü mimari ile uyumludur.

Sistem bütün pencere açıklıkları için uygundur. SOL-DESIGN kepenklerin yüksek kalitesi, denetlenen harici numunelerle 

IFT ROSENHEİM tarafından onaylanmıștır.

Avantajlar

• Uzun ömürlü, bakımlı ve kullanımı kolay

• Kanatta ve karolajda büyük destek sacı kesitleri sayesinde yüksek stabilite ve ısı dayanıklığı

• Önceden destek sacı uygulanan kombi lamel sayesinde rasyonel ve ekonomik ișleme

• Özel olarak geliștirilmiș hacim biçimi sayesinde ıșık geçirmeyen kombi lamel

• “Mekanik Bağlı” modelinde temin edilebilir

• Kanat 72 veya kanat 90’da ahșap kepenk görünümü sağlanır

• Mekanik bağlı olan kepenk, kaynak makinelerine veya otomatik sıvalama makinelerine ihtiyaç duymadan üretilebilir

• Yapı Derinliği : 50 mm

• Kanat ve kasa profili kaplaması: 10 mm

• Lamel kaplama genișliği : 35,6 mm veya 55 mm

• Maksimum dolgu kalınlığı : 28 mm

• Rüzgar gücüne karșı dayanım en 1932 : sınıf 6

• En 13659 uyarınca CE ișareti ön koșulları ile uyumludur

Özellikler 

SOL - DESIGN KEPENK SİSTEMİ
Modern ve geleneksel tasarım için yenilikçi kepenk sistemi
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SOL-Design - Beyaz

S

Uygulama Olanakları

• Döner ve sürgülü kepenk mümkün
• Özel şekilleri ( eğimli, biçim çeşitliliği, dikdörtgen kepenk )
• Mafsallı kepenkler
• Sabit, hareketli lameller ve raf dolguları

•  Dekor folyo ile renklendirme veya alüminyum kapak
•  Biçim çeşitliliği ( dikdörtgen kepenk, eğitimli panjurlar 
    segmentli panjurlar, yuvarlarlak kavisli panjurlar vs.)
•  Bindirmeli veya bindirmesiz kepenkler

Tasarım

SOL - DESIGN KEPENK SİSTEMİ
Modern ve geleneksel tasarım için yenilikçi kepenk sistemi
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REHAU ALU-TOP PENCERE SİSTEMLERİ
Alüminyum görüntüsünden vazgeçemeyenler için

ilkpen3.indd   22 28/05/19   16:36



17

Hoș görünümlü ve modern dizayn

Hem eloksal hem de tüm Ral renk tonlarında kaplanabilen kapak sayesinde pencerelerinizde 

bir yandan alüminyum görüntüsü sağlarken diğer yandan da PVC pencerelerin maliyet 

avantajından yararlanmıș olursunuz.

Dayanıklılık

REHAU Alu-Top sayesinde pencerelerinizde tüm iklim șartlarına ve yıpranmaya karșı 

dayanıklılık sağlamıș olursunuz.

Temizlik ve Bakım

Alüminyum ön kapak sayesinde PVC pencerelerin bakım kolaylığı ile alüminyum profil 

çeșitliliği kombine edilir.

Isı Yalıtımı

Alüminyum ön kapak sayesinde PVC pencerelerin ısı yalıtımı alüminyum pencerelerin 

görünümü ile kombine edilir.

Montaj

Alüminyum giydirme profillerinin sabitlemesi, kapak tırnaklarının PVC profillere bindirilmesi ile 

gerçekleșir, ek klemens parçaları ve aksesuarların kullanılmasına gerek yoktur.

Program kapsamı

- Kasa alüminyum giydirme profili

- Kanat alüminyum giydirme profili

- Orta kayıt ve karolaj alüminyum giydirme profili

- Hareketli orta kayıt alüminyum giydirme profili

- Köșe dönüș alüminyum giydirme profili

Montaj

Giydirme profilleri AIMgSi 0.5 malzemesinden yapılır. Bu alüminyum alıșımı pencere yapımı 

için ve diğer malzemelere nazaran daha iyi ișlenebilir (testere, freze gibi). Bu yapı malzemesi 

DIN 4102’ye göre yanmaz madde kabul edilir.

REHAU ALU-TOP PENCERE SİSTEMLERİ
Alüminyum görüntüsünden vazgeçemeyenler için

Pencere ve kapı elemanları yașam için bir yatırımdır. Yeni inșaat veya renovasyonda önemli bir kararın eșiğindeyseniz, 

tasarım, konfor, verimli bir ısı yalıtımı ve para tasarrufuna değer veriyorsanız REHAU Alu-Top Pencere Sistemleri ile doğru 

kararı vermiș olursunuz.

Bu kalite mühürü REHAU kalitesi içindir. Kusursuz Tasarım ve Yüksek Kalite,

REHAU’nun mühürleridir.
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REHAU KIȘ BAHÇESİ SİSTEMLERİ
Farklı uygulama seçenekleri

Burada birkaç tane standart hale gelmiș kıș bahçesi çatı 
șekilleri görmektesiniz.

Tüm bu șekiller özel ölçülerde ve arzu ettiğiniz renk 
kombinasyonlarında olușturulabilir.

REHAU Kıș Bahçesi Sistemleri ile geçen yıllar süresince
pek çok alıșılagelmiș dıșında yapılar olușturuldu.

Model Tip 8’e bakın, “köșe” dönüșlü bir kıș bahçesi 
için kusursuz çözüm. Tip 7’nin dairesel cam yapısının
içinde, bir fincan eșliğinde romantik bir ortam olușur.

Özel kıș bahçenizin ısıtması, soğutması ve 
havalandırmasında kendini kanıtlamıș sistemlerimizi
kullanırız.
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REHAU KIȘ BAHÇESİ SİSTEMLERİ
Farklı uygulama seçenekleri
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Seriler

•    İçerideki ısının dıșarıya kaçmasını engelleyerek sınırlı                                       

      düzeyde yalıtım ve tasarruf sağlar.

 •     Isı kayıplarını % 50 azaltır 

 •     Yakıt masrafl arını düșürür.    

 •     Buğulanmayı geciktirir.

 •     Ișıktan ödün vermez.    

 •     Sıradan çift camlara kıyasla Isıcam S için yapacağınız harcama, kıșın

        yakıttan sağlayacağınız tasarruf ile size 1-2 yılda geri döner.

Yüksek nitelikli ısı ve güneș kontrol kaplamalı Șișecam Solar Low-E Cam’lar ile üretilir. 
Etkin ısı yalıtımı sağlar.

Isıcam Sistemleri: her yașam alanının ihtiyacına yönelik çözümler üreten yalıtım camları ile ısı, güneș, gürültü 
kontrolü, emniyet ve güvenlik gereksinimleri birini ya da hepisini bir arada karșılıyor.

•       Isı kayıplarını % 50, güneș ısısı girișini % 40 azaltır.

•       Kıșın yakıt, yazın klima masrafl arını düșürür.  

•       Buğulanmayı geciktirir.

•       Ișıktan ödün vermez.    

•       Sıradan çift camlara kıyasla Isıcam K için yapacağınız harcama,                                                                                                                 

         yakıt ve klima masrafl arından sağlayacağınız tasarruf ile size

         1-2 yılda geri döner.

C

S

K

serisi

serisi

serisi

Yüksek nitelikli ısı kontrol kaplamalı Șișecam Low-E Cam’lar ile üretilir.Etkin  ısı 
yalıtımı sağlar.
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Ek Özellikler

Isıcamı’nızı kișiselleștirin

Isıcam Sistemleri’nin tüm serileri, ek özelliklerle özelleștirilip zenginleștiriliyor. Ek özellikler, seçilen serinin 
üzerine eklenerek yașam alanlarının tüm ihtiyaçlarını karșılıyor, mutlu ve huzurlu iç mekanlar yaratıyor.

AL

 T

L

 3+

 R

 RF

Lamine
Emniyet ve Güvenlik

Akustik Lamine
Gürültü Kontrolü, Emniyet ve Güvenlik

Temperlenebilir
Isı-Güneș Kontrolü ve Emniyet 

3’lü Sistem
Maksimum Isı Yalıtımı

Renkli
Renkli Cam ile Güneș Kontrolü

Refl ektif
Refl ektif Cam ile Güneș Kontrolü
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alüminyum profil

kolay kullanım imkanı sağlıyor

• Dayanıklılık özelliği oldukça fazla olup, bu özelliklerle 

üretilmektedir.

• Özel kanalları sayesinde her alanda rahatlıkla kullanılabilecek 

șekilde tasarlanmıștır.

• Zaman kazandırmakta ve daha hızlı kurulum yapmaya imkan 

tanımaktadır.

• Planlamaların aksamasını engelleyecek özellikleri nedeni ile 

alüminyum profiller günümüzde en çok tercih edilen profiller 

arasında yerini almaktadır.

Alüminyum profil, belirli bir kesite sahip olan,  alüminyum profilinin sahip olduğu bu kesit düz yüzeyli veya amaca bağlı 

olarak değișik șekillerde olabilir. Alüminyum profilin tercih edilmesinde ki en önemli faktör seri montaj özelliğinin olmasıdır. 

Bu özelliğinin yanı sıra dayanıklılık ve tasarım özelliğinin fazla olması alüminyumun tercih edilme nedenlerinden sadece 

birkaçıdır.

ALÜMİNYUM
Seri montaj özelliği sağlar

PİLELİ SİNEKLİK
Farklı renk seçenekleriyle

PVC, ahșap, alüminyum vb. her türlü 

doğrama da sürme pencerelerde 

çok rahatlıkla uygulanabilir. Balkon 

camlama önünde uygulanabilen, 

gerektiğinde rahatça toplanabilen tek 

sistemdir.

 

Dünya mimarisinde kullanılan alüminyum profiller genellikle alıșımlardan ekstrüzyon metoduyla üretilenlerdir. Alüminyum 

profiller görünümünü koruması, uzun süre dayanıklılığını sağlaması için anodik oksidasyon ile renkli veya renksiz olarak 

kaplanır.

Katlanır (pileli) sineklik sistemleri, uygulandığı pencerelerde bakım 

gerektirmeyen dekoratif sineklik tülüyle çok kolay kullanılabilen, 

katlanılabilen sineklik sistemidir. Farklı renk seçenekleri ile evinize 

dıșarıdan da estetik bir görünüm sağlar. Hem yatay, hem dikey 

katlanabilen dıșarıdan alta geçmeli pencere șeklinde uygulanabilen 

sistemdir.
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CAM BALKON
Isıcamlı Sistemler

Isıcam’lı cam balkon, balkon sistemlerinin standartlarını yukarı tașıyor. Cam balkon sistemleri yalıtım, konfor ve estetik 
açıdan incelenerek yenilendi. Balkonlarınızı, kıș bahçelerinizi ve restorantlarınızı eșsiz yașam alanlarına dönüștürüyor.

Hem ısıcam’lı hem tek camlı olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. 
Yalıtım dezavantajını ortadan kaldırıyor ve köșeleri açık hale getiriyor. 
1,5 metre panellere ve kendi özel kilit sistemine imkan veren ve patentli 
tașıyıcı tekerleri sayesinde konforlu hareketi ile diğer ürünlerden ayrılıyor.
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•  Cam üzerine yapıștırılan mıknatıslı dıș ünite zincirinin çekilmesi ile, 

iki camın içindeki üst kasada yer alan mıknatıslı mekanik düzenek 

hareket ettirilmiș olur. Bu sayede jaluzi çeșitlerinin hem yukarı/așağı 

hem de eksenel hareket etmeleri sağlanır.

• 4 mm’den kalın veya 2 m²’den büyük camlarda yüksek kasalı 

versiyon kullanılır.

•  Dıș ünite ebatları: En: 6,3 m/Yükseklik:3,5 cm/Derinlik: 2,5 cm

•  Üst kasa yüksekliği: 5,6 cm

•  

•  Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır. 

Argon gazı, hem ısı yalıtımının artmasını hem de uyguladığımız 

sistemin sorunsuz çalıșmasını sağlar.

• Cam çıtasından çıkan ipin çekilmesi ile camın içindeki üst kasada 

yer alan makaralı mekanizma hareket ettirilmiș olur. Bu sayede 

jaluzi șeritlerinin hem yukarı/așağı hem de eksenel hareket etmeleri 

sağlanır.

• İpin gergin durabilmesi için cam çıtasının așağı tarafına bir gergi 

parçası monte edilir.

• Dıș ünite ebatları: En:1,6 cm/Yükseklik: 5,2 cm/Derinlik:1,5 cm

• Üst kasa yüksekliği; 3,5 cm

• Minimum en: 15 cm/Maksimum metraj: 4,8 m²

• Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır. 

Argon gazı, hem ısı yalıtımının artmasını hem de uyguladığımız 

sistemin sorunsuz çalıșmasını sağlar.

Zincirli Mıknatıs Sistemi

İpli Sistem

ÇİFT CAM ARASI JALUZI
Manuel Mekanizmalar

Minimum en:30 cm/Maksimum metraj:6m²/Maksimum cam 

kalınlığı:10 mm
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• Doğrama veya duvar üzerine monte edilen bir butonun, sağa-sola doğru 

çevrilmesi ile iki camın içinde yer alan telli mekanizma hareket ettirilmiș olur. 

Bu sayede jaluzi șeritlerinin yalnızca eksenel hareket etmeleri sağlanır.

• Butonlu sistemlerimiz ofis, okul, otel ve hastane gibi insan sirkülasyonunun 

yüksek olduğu yașam alanları için sıkça tercih edilmektedir. Bu tarz 

mekanlarda genel olarak jaluzi șeritlerinin yukarı/așağı hareket ettirilmesi 

genel olarak istenmektedir.

• Dıș ünite ebatları: 2,5 cm/Derinlik: 2 cm

• Üst kasa yüksekliği: 3,5 cm

• Minimum en: 15 cm/Maksimum metraj: 4,8 m²

• Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır. Argon 

gazı, hem ısı yalıtımının artmasını hem de uyguladığımız sistemin sorunsuz 

çalıșmasını sağlar.

• Bir uzaktan kumanda ve/veya bir switch buton kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasanın bir 

köșesine yerleștirilmiș olan motor çalıștırılmıș olur. Bu sayede mekanik düzenek hareket eder. Bu da 

jaluzi șeritlerinin hem yukarı/așağı hem de eksenel hareket etmelerini sağlar.

• Dört tip ‘’alıcı’’ vardır. Tekli alıcı bir, ikili alıcı iki, altılı alıcı ise altı perde çalıștırabilir. Bu üç tip alıcıda 

kendinden adaptörlü oldukları için ekstradan adaptör gerektirmezler. Dörtlü alıcı ise maksimum dört 

perde çalıștırabilir. Ek adaptör gerekir. Alıcılar aynı zamanda perdeyi kontrol eden switch buton vazifeside

görürler. Tekli ve ikili alıcı üzerindeki butonlar ile perdelerin grup kontrol olanağı yoktur. Ancak dörtlü ve 

altılı alıcı üzerindeki butonlar ile perdelerin grup kontrolü mümkündür.

• Uzaktan kumanda radyo frekansı ile çalıșır. 99 perdeye kadar tek bir kumanda ile müstakil kontrol 

sağlanabilir veya grup kontrolüde yapılabilir.

• Üst kasa yüksekliği: 5,7 cm

• Minimum en: 25 cm/Maksimum metraj: 5,7 m²

• Tüm ürünlerimizde iki camın arasına argon gazı doldurulmaktadır. Argon gazı, hem ısı yalıtımının 

artmasını hem de uyguladığımız sistemin sorunsuz çalıșmasını sağlar.

Motorlu Sistem

JALUZI
Motorlu ve Butonlu Mekanizmalar

Butonlu Mıknatıs Sistemi
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REFERANS PROJELER

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Aklife İnșaat

2018

22 Daire  2 Dükkan

Akgöl Evleri

Sahil Yolu Caddesi

Yeșilyurt / İSTANBUL 

Göktürk / İSTANBUL

Gökada Suites

Küçükçekmece

İSTANBUL

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Uçar Gayrimenkul

2019

78 Daire 8 Dükkan

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Özkan İnșaat

2019

12 Daire
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Form Okulları

GEBZE / İSTANBUL

27

Topkapı

Kolejleri 1-2

Bașakșehir / İSTANBUL 

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

EBC İnșaat

2017

3000 Öğrencilik
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Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Hak Yapı A.Ș.

2018

750 Öğrencilik

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Budakoğlu İnșaat

2018

20 Daire

Beylikdüzü / İSTANBUL

Budakoğlu

Evleri



Zeytuni

Konakları

Sarıyer / İSTANBUL 

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Marmara Yapı

2017

4 Villa

28

REFERANS PROJELER

Neva Flats

Göktürk / İSTANBUL

Göktürk / İSTANBUL

Neva Suites

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Banko Yapı

2019

54 Daire

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Banko Yapı

2019

24 Daire
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REFERANS PROJELER

Stil Evleri

Bakırköy / İSTANBUL 

Yeșilköy / İSTANBUL

Gazi Evrenos

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Akengin İnșaat

2017

Fabrika

Aksultan İș

Merkezi

Beylikdüzü O.S.B  

İSTANBUL

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Depar Teknik Yapı

2018

10 Daire

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Stil İnșaat

2018

12 Daire
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REFERANS PROJELER

Geneller

Yeșil Konut

Projesi

Yeșilköy / İSTANBUL 

Askon

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Geneller İnș.Ve.Tic.A.Ș

2019

20 Villa 

Beylikdüzü / İSTANBUL

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

2019

14 Daire

Askon Gayrimekul Yatırım 

İnș.Ltd.Ști

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Reel Mühendislik

2018

12 Daire

Göztepe / İSTANBUL
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REFERANS PROJELER

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Bektașoğlu İnșaat

2018

16 Daire

Güzelce / İSTANBUL

Cengiz Apartmanı

Beylikdüzü / İSTANBUL

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Kayalar Mutfak

2017

Fabrika

Proje Sahibi          :

Proje Tarihi          :

Açıklama         :

Güralsan İnșaat

2018

Fabrika

Kayalar Mutfak 

Üretim Tesisi

Hindistan Cevizi 

Yağ Üretim Tesisi

NİJERYA 
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