
İÇİNDEKİ MUTLULUĞA
Eşsiz ısı, ses, toz, hava ve su yalıtımı sayesinde yaşam 
alanlarınız nefes alsın, dünyanın karmaşası evinizin 
dışında kalsın.

NİRVANA - PREMIUM



M
A

R
T 

20
19

www.pimapen.com.tr | 444 4 736

NİRVANA - PREMIUM

Profil Genişliği  80 mm

Odacık Sayısı  6

Profil Sınıfı  A Class (TS EN 12608-1)

 / RAL 716-GZ A Class

Conta Sistemi  İç-Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi

Conta Tipi-Rengi  TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm)   24, 30, 36, 44, 52
Uf  0,95 W/m2 K

•  Pimapen Nirvana Premium Pencere ve Kapı Sistemi  
 profilleri düşük ısı geçirgenlik değerine (Uf=0,95   
 W/m²K) sahiptir. 44 mm'lik üçlü cam ünitelerinin   
 (Ug=0,6-0,7 W/m²K) kullanımına imkan verir. 
 Bu tür camlarla birlikte uygulanan Pimapen Nirvana  
 serisi pencerelerin ısı geçirgenlik değeri *Uw=0,78  
 W/m²K olmaktadır ve üstün ısı yalıtımı sağlamaktadır.
 ( * : hesaplanmış değerdir). 

• Pimapen Nirvana Premium Pencere ve Kapı   
 Sistemi'nin ana profilleri 80 mm genişliktedir. 
 6 odacıklı profilleriyle ve gri-siyah renkteki leke   
 bırakmayan elastik contalar sayesinde ısı ve 
 ses yalıtımının yanında hava, su, ses ve toz 
 yalıtımı da sağlamaktadır.

• Düşük ısı geçirgenlik değeri ile ısıtma ve soğutma   
 masraflarını önemli ölçüde azaltıp enerji verimliliğinin  
 üstün penceresi olarak adlandırılır.

• İç-dış ve orta conta olmak üzere üçlü conta   
 sistemi, ısı ve ses yalıtımına katkı yaptığı 
 gibi, kanat açılımlarında kullanılan donanımları da   
 korozyona karşı koruyarak uzun ömürlü olmasını   
 sağlar. UV dayanımı yüksek, nem veya ortam   
 sıcaklığı gibi değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı 
 ve esnek contalar kullanılmıştır.

Üstün Yalıtım

Emniyet ve Güvenlik

Tasarım

Aksesuar

•  Pimapen Nirvana Premium Pencere ve Kapı   
 Sistemi yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı 
 yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım cephe 
 orta kayıt profiline sahip bir seridir. Alman kalite   
 firmalarından oluşan RAL-Almanya Enstitüsü tarafından  
 çeşitli testlere tabii tutularak kalite güvencesi belgesi 
 almıştır. 

•  Optimize edilmiş PVC kapı profili yüksekliğiyle cam  
 alanı büyütülerek ferah mekanlara olanak vererek   
 manzaranızdan ödün vermez.

•  Beyaz renge ilave olarak 13 çeşit renk ve desende  
 laminasyonlu profilleri mevcut olup evinizin mimarisine  
 dekorasyonuna tam uyum sağlar.

•  Özel tasarım çıtaları sayesinde, estetik PVC profil 
 cam birleşimleri sağlanır. 

•  Farklı açılma tipleriyle fonsiyonel kullanım sağlar.

•  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.

• 24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam ve  
 panel kullanımı sağlayan çıtaları mevcuttur. 52 mm’ye  
 kadar güvenlikli cam kombinasyonlarında yüksek emniyet  
 sağlar. Alternatif donanım ürünleri ile arttırılmış güvenlikli  
 pencere ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir.


