Pimapen Sürme Serileri, pencere ve kapý olarak geniþ açýklýklara ikili, üçlü
ve dörtlü kombinasyonlarda uygulanabilen, daha ferah görüþ imkaný
saðlayan sistemlerdir. Yatay eksenlerde çalýþmasý, mekanlarda yer
kayýplarýný en aza indirip artý kullaným alanlarý yaratýr. Su ve hava
sýzdýrmazlýðýna yönelik detaylar özel olarak düþünülmüþ, ayrýca mükemmel
izolasyon saðlayan özel fýrça contalarý kullanýlmýþtýr. Serilerin
kanatlarýndaki özel açýlýmlar, benzer pencerelerde yaþanan temizlik
sorunlarýný da ortadan kaldýrmýþtýr.
S-7200 SLIDER
Bu serinin en önemli özelliði azaltýlmýþ profil ebatlarýdýr. Dar pencere
boþluklarýnda daha geniþ görüþ açýklýðý ve dolayýsýyla aydýnlýk ortamlar
saðlar. Bu seride her iki kanat hareketli olup diðer serilerle birlikte
kullanýlarak sabit bölme ve hareketli kanatlar elde edilebilir.
- 7200 SLIDER'da kullanýlan özel kasa profili 72 mm geniþliðindedir.
- 7200 SLIDER'dan sadece pencere ebatlarýndaki doðramalar imal
edilmektedir.
- 4 mm'den 17 mm'ye kadar tek cam, çift cam kullanýlmaktadýr.
- Kanatlar PÝMAÞ'ýn 7200 SLIDER için özel olarak ürettiði dar sürme
kilidi ile kilitlenmektedir.

S-7700 SLIDER
Bu serinin profilleri geniþ pencere ve kapý boþluklarýnýn sürme pencere ve
kapý olarak kapatýlmasýný saðlamak amacýyla dizayn edilmiþtir. S-7700
SLIDER ile geniþ kapý ve pencere boþluklarýnda 2'li, 3'lü, 4'lü kanat
hareketleri saðlanabilir. Sistemde kanatlar yatay olarak hareket etmektedir.
Ayrýca geniþ kanatlarýn sorunsuz çalýþmasý için özel bir ray sistemi
geliþtirilmiþtir.
- Kullanýlan özel kasa profili 75 mm geniþliðindedir.
- 5 mm'den 22 mm'ye kadar tek cam, çift çam kullanýlmaktadýr.
- Kanatlar PÝMAS'ýn özel olarak ürettiði sürme ispanyoletleri veya sürme
kilidi ile kilitlenmektedir.
S-9500 SLIDER
S-9500 SLIDER'da, kanat ve özel kasa profilleri ile sabit bölmeler elde
edilerek gereksiz kanat kullanýmý azaltýlmakta böylece maliyetler
düþürülmektedir. Daha az kanat kullanýmý ile daha geniþ cam yüzeyleri
elde edilmekte böylece mekanlarda tam aydýnlýk saðlanmakta ve çok ferah
ortamlar yaratýlmaktadýr.
- Kullanýlan özel kasa profili 95 mm geniþliðindedir.
- Ýki bölmelide tek bölme, üç bölmelide orta bölme, dört bölmelide ise iki
bölme sabit olarak yapýlmaktadýr.
- Sabit bölmelerde kanat profili kullanýlmadan sadece cam çýta ile cam
kasaya monte edilir.
- 5 mm'den 22'ye kadar tek cam, çift çam kullanýlmaktadýr.
- Kanatlar PÝMAÞ'ýn özel olarak ürettiði sürme ispanyoletleri veya sürme
kilidi ile kilitlenmektedir.

BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ

- Kasa kanat arasýnda özel, ortasý naylon perdeli fýrça contalarla
sýzdýrmazlýk saðlanýr.
- Özel ayarlý tekerlekler ile kanatlarýn kasadaki ray üzerinde kolay ve
saðlýklý hareket etmesi saðlanýr.
- Kasa ve kanat profillerinin tümünde su toplama haznesi su akýþým
kolaylaþtýracak þekilde dizayn edilmiþtir.
- Cam çýtalarýnýn iç yüzeyleri eðimlidir.
- Kasa profillerinin duvar baðlantýsýndaki özel týrnaklarý, kasanýn duvar ile
birleþiminde yardýmcý profillerin (pervaz pr, parapet pr, bini pr, kapama pr)
kullanýlmasýna imkan vermektedir.

