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STANDART
AÇIKLIKLAR İÇİN

TASARLANMIŞ
YÜKSEK 

PERFORMANS

• Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
• Sürme Sistemleri’nin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi 
   tasarım,
• Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
• “IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern 
    ve estetik renk seçenekleri.

• With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
• An innovative design that provides high air&water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of 
   sliding systems,
• Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
• “IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with 
   modern and aesthetic colour options.

IQ - 1550 ARMA

ARMA Sürme Sistemleri standart açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. ‘Ekipman’ anlamına gelen ismi ile sürme 
sistemlerinin basit ve estetik uygulanabilirliğini temsil etmektedir. Standart Sürme Sistemleri için aranan yüksek 
performans ARMA‘da sizleri beklemektedir.

ARMA is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means “Equipment”, thereby 
representing the simplicity and aesthetic applicability provided by sliding systems. The high performance required for 
sliding systems is waiting for you in the series ARMA.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Kanat Yüksekliği / Sash Height
Kanat Genişliği / Sash Width
Orta Kanat Genişliği / Transom Width
Kasa Yüksekliği / Frame Height
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity

75 mm
32 mm
40 mm
45 mm
20 mm

20-22 mm
Max. 120 kg


