
TASARIMDAN DOĞAN AYRICALIK
En ideal teknik detaylara cevap vermek için 
geliştirilen Pimapen Carisma Premium’un özel 
tasarım profil seçenekleri ve optimum yalıtım 
özellikleri ile yaşam alanlarınıza değer katın.
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CARISMA - PREMIUM

Profil Genişliği  70 mm

Odacık Sayısı  5

Profil Sınıfı  A Class (TS EN 12608-1)

 / RAL 716-GZ A Class

Conta Sistemi  İç-Dış, 2’li Conta Sistemi

Conta Tipi-Rengi  TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)   4, 20, 24, 26, 30, 36, 39

www.pimapen.com.tr | 444 4 736

•  Pimapen Carisma Premium Pencere ve Kapı   
 Sitemlerinin ana profilleri 70 mm genişliğindedir.
 5 odacıklı ve sınıfının en iyi özelliklerini taşıyan 
 TS EN 12608-1 A Sınıfı profilleriyle ısı ve ses   
 yalıtımında yüksek performans sağlar.

• UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı   
 gibi değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek   
 contalar kullanılmıştır. Gri ve siyah renkteki leke 
 bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde  
 hava, su, ses ve toz yalıtımı sağlanır.

• Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek   
 mukavemet sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt  
 profiline sahip bir seridir. RAL-Almanya Enstitüsü   
 tarafından çeşitli testlere tabi tutularak kalite 
 güvencesi belgesi almıştır.

Yalıtım

Emniyet ve Güvenlik

Tasarım

Aksesuar

• 39 mm’ye kadar güvenlikli cam kombinasyonlarında  
 yüksek emniyet sağlar.

• Alternatif donanım ürünleri ile arttırılmış güvenlikli   
 pencere ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir.

• Optimize edilmiş PVC kapı profili yüksekliğiyle cam alanı  
 büyütülerek, ferah mekanlara olanak verir. 

• Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk ve  
 desende laminasyonlu profilleri mevcuttur.

• Carisma Premium Pencere ve Kapı Sistemleri; özel  
 tasarım fugalı ve oval hatlı çıtaları sayesinde göze hoş  
 gelen ve estetik profil cam birleşimleri sağlanır. 

• Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek  
 mukavemet sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt  
 profiline sahip bir seridir. 

• Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması için farklı  
 renklerde pencere ve kapı kolu seçimi yapılabilir.

• Pimastor Panjur Sistemi ile tam uyumlu olduğu için 
 ışığı kontrol edebilirsiniz.

• Pimapen İçe Açılan Sineklik Sistemi uygulaması için  
 uygundur.


