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• Geliştirilmiş su tahliye sistemi sayesinde yüksek su tahliye performansı,
• Çok noktalı conta ve fırça baskıları sayesinde harika hava geçirimsizlik  performansı,
• Pratik aksesuar yapısı sayesinde gelen kullanım kolaylığı ile çok noktalı   kilitleme sistemi güvenliği,
• Daha geniş ve yüksek açıklıklarda uygulanabilme imkanı,
• “IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern 
    ve estetik renk seçenekleri.

• Perfect water draining performance with the improved water draining system,
• A wonderful airtight performance with multi-point gasket pressures,
• Ease of use with the practical accessory structure and the security provided by multiple-point locking system,
• Possibility to apply in wider and higher dimensions,
• “IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with 
   modern and aesthetic colour options.

IQ - 1350 INGENTIS

INGENTIS geniş açıklıklar için tasarlanmış bir Kaldır & Sür sistemidir. ‘Devasa Büyük’ anlamına gelen ismi ile sürme 
sistemlerinin geniş ve yüksek yapılabilme imkanını temsil etmektedir. Kaldır & Sür sistemleri için aranan yüksek 
performans değerleri INGENTIS‘de sizleri beklemektedir.

INGENTIS is a performance Lift & Slide system designed for large dimensions. Its name means “Huge”, thereby 
representing the opportunity provided by sliding systems to be erected wide and high. The high performance values 
required for Lift & Slide Systems are waiting for you in the series INGENTIS.

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

98.4 mm
64.2 mm
42.7 mm

24 mm
18-44 mm

Max. 400 kg


