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IQ - 4000 KEPENK

Binalarımızın nostaljik yapısı kepenk en modern haliyle geri dönüyor! 
Cephelere kattığı estetik, başka hiçbir yapı malzemesi ile 
sağlanamayan kepenk sistemleri, artık VİVAL ile evinizde, iş 
yerinizde, her yerde...

Nostaljik ve estetik görünüm,
Kolay açılıp kapatılabilen mekanik aksesuarlar,
Alüminyumun sunduğu sınırsız renk seçenekleri,
Her türlü doğrama ile yaratılan mükemmel uyum sayesinde gelen 
güvenlik,
İster katlanır ister aç-kapa ister sürme kepenk yapılabilme imkanı.

The vintage component on our buildings, the shutter is back with its 
most modern form! With VIVAL, shutter systems, unmatched as a 
construction material with respect to contributing to the aesthetic 
appearance of facades, now comes to your homes, workplaces and 
everywhere else...

Vintage and aesthetic appearance,
Easily collapsible mechanical accessories,
Unlimited options in color provided by aluminum,
Safety provided by perfect harmony with all types of joinery,
Foldable, collapsible or sliding shutter options.
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IQ - 4100 KATLANIR KAPI

Günümüzün giderek artan kullanım oranı ile vazgeçilmezi katlanır kapı 
sistemleri artık VİVAL ile evinizde, iş yerinizde her yerde...

Katlanır kapı sistemlerindeki en pratik açılıp kapatılabilme imkanı,
Restoran ve teras kullanımları için mükemmel uyumluluk,
Alüminyumun sunduğu sınırsız renk seçenekleri,
Kapama profilleri ve işlevsel conta yapısı sayesinde gelen yalıtım,
Minimal eşik profili sayesinde gelen minimum kasa yüksekliği,
İster sağa ister sola isterseniz her iki yana toplanabilme imkanı.

With VIVAL, modern foldable door systems that are being used 
increasingly today, now comes to your homes, workplaces and everywhere 
else...

Can be opened and closed, which is the most practical feature of foldable door 
systems,
Perfectly compatible for use in restaurants and terraces,
Unlimited options in color provided by aluminium,
Insulation provided by closing profiles and functional seal structure,
Minimal frame height provided by the minimal threshold profile,
The option the retract to both sides, left and right.
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