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IQ 1450 SERENAD

Serenad Sürme Sistemleri, geniş aralıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. “Notada, şarkıda ulaşılan son nokta, resital” 
anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerdeki birçok varyasyonun tek bir seri ile yapılabilirliğini temsil etmektedir. Aynı 
profiller ile hem sürme hem de Kaldır & Sür (HBSB) yapılabilme özelliği Serenad ile sizlere sunulmaktadır.

SERENAD is a Sliding System designed for large dimensions. Its name means “Recital, the last point in a song, musical 
note” thereby representing to use one system in many variations of Sliding System. Serenad has been launched for you 
with the feature of using the same profile both for Sliding and Lift&Slide system (HBSB).

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

85 ve 98 mm
38 mm
43 mm
45 mm

18.6 mm
20 – 22 – 24 mm

Max. 160 kg

• Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
• Sürme sistemlerinin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi tasarım,
• Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri. Kanatlar için değişik imalat seçenekleri, ister komple 45°, ister            
   komple 90°, isterseniz hem 45° hem 90° üretim seçeneklerini aynı kanat üzerinde uygulayabilme imkânı,
• Aynı kanat profilleri ile hem sürme hem de 150 kg’lık Kaldır & Sür (HBSB) yapabilme imkânı,
• Sürme kanatlarda ispanyoletli kilitleme sistemi kullanabilme özelliği,
• “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 as well as different type of sash manufacturing.        
   Options possibility for complete 45 degree and 90 degree or 45&90 degrees can be applied on the same sash,
• Both for Sliding and Lift&Slide (150kg) possibility with the profiles designed for the same sash,
• Espagnolette with locking system can be used on Sliding Sash,
• “IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern  
   and aesthetic colour options.


