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SÜRME
SİSTEMLERİNİN
EN İDDİALI
PERFORMANSI



IQ - 1050 RENOVATIO
 
RENOVATIO geniş açıklıklar için tasarlanmış bir performans sürme sistemidir. 'Yeniden Doğmak’ anlamına gelen ismi ile  
sürme sistemlerinin yeniden doğuşunu temsil etmektedir. Eğer bir sürme sisteminde açılır bir doğramanın performansını 
arıyorsanız RENOVATIO tam da size göre dizayn edilmiş bir sürme sistemidir.

RENOVATIO is a performance sliding system designed for large dimensions. It represents the rebirth of sliding systems 
with its name meaning “Regenerate”. If you seek the performance of an opening system in a sliding system, then 
RENOVATIO is a sliding system designed exactly for you.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Kanat Yüksekliği / Sash Height
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

76 mm
85 mm
40 mm

14,8 mm
24-30 mm

Max. 250 kg

Geliştirilmiş su tahliye sistemi sayesinde yüksek su tahliye performansı,
Çok noktalı conta baskıları sayesinde mükemmel hava geçirimsizlik performansı,
Pratik aksesuar yapısı sayesinde kontrol ve kullanım kolaylığı,
Mükemmel açılıp kapanma sistemi ile neredeyse açılır sistem performans değerleri,
Daha geniş ve büyük 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 perfect airtight performance with multi-point gasket pressures,
Ease of use with the practical accessory structure,
Values almost close to opening system performance that are provided by the perfect opening-closing system,
Possibility to apply in wider and larger dimensions,
“IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with 
 modern and aesthetic colour options.
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