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→ Sahip olduğu 3. conta sistemi ile iç ortama 
su geçişi bütünüyle engellenmiştir.
→ Geniş yüzey alanına sahip orta kayıt 
profili sayesinde yüksek yapılarda ve 
yüksek rüzgar yüklerinde dahi griyaj 
gibi ek profillere gerek kalmadan 
yüksek performans sağlanabilmektedir. 

IsI YALITIMI
→ Elegance 80 sistemi, en yüksek 
ısı yalıtım değerlerine ulaşması için 
ara conta, destek sacı, odacık sayısı 
ve konumu, ısı köprüsü oluşturan 
tüm noktalar göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır.
→ Sistemde kullanılan özel kasa, 
kanat contaları ve 3. ara conta 
özelliği sayesinde kışın ısının 
dış ortamdan iç ortama 
geçmesi engellenirken, 
yazın ise dış ortamdaki 
sıcak havanın iç ortama 
geçişi engellenmekte 
böylece hem yaz ve kış 
aylarında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
→ TS EN ISO 10077-2 standardına uygun 
olarak 1,23 m x 1,43 m ölçülerinde 
pencere sistemi ile Ug : 0,6 W/m2K, 
Uw : 0,91 W/m2K ve Uf : 1,02 W/m2K 
değerleri elde edilmektedir. 

sEs YALITIMI
→ Elegance 80 sisteminde kullanılabilen 
özel akustik camlar sayesinde yüksek ses 
yalıtım değerleri sağlanarak iç ortam kalitesi 
arttırılmaktadır. 
→ Elegance 80 serisi ile 40 dB seviyelerine 
kadar ses yalıtımı sağlanarak otoyol ve 
havaalanı gibi mekanlara yakın konutlarda 
bile izole ve konforlu bir ortam 
oluşturulabilmektedir. 
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Hesaplamalar Ts EN IsO 
10077-2 standardına göre 
1,23x1,43 m ölçülerinde 
pencere için 0,6 W/m2 ºK 
ısı iletim kat sayısına sahip 
camünitesi kullanılarak 
yapılmıştır.

Pencere Isı 
Akış diyagramı 

Uf:1,02 W/m2 °K 
Uw: 0,91 W/m2 °K

FINDIK

BEYAZ

GECE MAVİsİ

CEVİZ

RUsTİK MEŞE

sİYAh

KEsTANE

KREM

ALTIN MEŞE

sEDİR

ARDIÇ

FÜME

KOYU YEŞİL

MAUN

BUDAKLI MEŞE

ANTİK CEVİZ

ANTRAsİT

GRİ

ELEGANCE 80
Bir pencereden istenilen performansın 
fazlasını sağlayan Elegance 80 sistemi; yalıtım, 
güç ve estetik kriterlerini birleştirerek kaliteyi 
en üst noktaya taşımakta ve projelerin yeni 
çözüm ortağı olmaktadır. Tüm profillerinin 
80 mm genişliğe sahip olması, 6 odacıklı 
tasarımı ve yalıtımı en üst seviyede tasarlanmış 
3 contalı yapısıyla mükemmel ısı yalıtımı 
sağlarken, dış ortamdan gelen suyun en hızlı 
şekilde tahliye edilmesi için özel tasarlanmış 
bir sistemdir. Kanat tasarımlarına eğim 
verilerek ara contanın tam yalıtımı sağlanmıştır. 
çok katlı binalarda yüksek rüzgar yüküne 
karşı üstün mukavemet sağlayan özel tasarım 
geniş orta kayıt profili sayesinde griyaj gibi 
ek profillere gerek kalmadan mükemmel 
performans sağlamaktadır. 

EsTETİK 
Sahip olduğu 21 farklı lamine renk seçeneği 
ile farklı estetik ve dekoratif beklentilere 
göre pencere üretimi mümkündür. Bina 
cephesi ve iç ortam dekorasyonuna göre 
iç ve dış ortamda farklı renk folyo kullanılabilir. 
Ahşap desenli lamine renk seçenekleri ile 
geleneksel ağaç estetiği sağlanırken, eloksal 
gri ve antrasit başta olmak üzere farklı 

gri tonları ile dış cepheye uyumlu 
alüminyum görünümlü 

pencereler de 

üretmek mümkün olmaktadır. Elegance 
80 sistemi, sahip olduğu keskin ve geniş 
hatlar sayesinde modern yapılara uyum 
sağlayan ve yapıların maddi değerini 
yükselten bir üründür ve üstün ısı yalıtımı 
sayesinde tasarruf sağlar. 
 
sİsTEM
→ Tüm profiller 80 mm genişliğe sahiptir.
→ 6 odacıklı olarak tasarlanmıştır.
→ 3 contalıdır.
→ Ara contanın tam yalıtım sağlaması için 
kanatlara eğim verilmiştir.
→ Kasada bulunan su tahliye sistemi sayesinde, 
ara contanın dış ve iç kısmından tahliye 
sağlanarak %100 su sızdırmazlığı sağlanmıştır.
→ 13 aks ispanyolet sistemine uygundur.
→ Sahip olduğu detay ve yardımcı profiller 
ile tüm mimari detaylara rahatlıkla çözüm 
üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

RÜZGAR YÜKÜ DAYANIMI
→ Elegance sistemi, 3.000 Pa(245 km/h) rüzgar 
yükü dayanımında güvenlik testine ve 600 Pa 
(110 km/h) su sızdırmazlık dayanımına göre 
tasarlanmış ve bu testlerden başarıyla geçmiştir.
→ Elegance 80 sistemi tasarlanırken, destek 
saclarının şekli, profil içerisindeki konumları 
ve mevcut yapıların maruz kalabilecekleri 
azami rüzgar yükü değerleri göz önünde 
bulundurulmuştur. 

sU VE hAVA sIZDIRMAZLIğI 
→ Su tahliyesinin daha hızlı ve rahat şekilde 
olması için geliştirilmiş su tahliye açısı ve setleri 
sayesinde yüksek rüzgar yüklerinde dahi 
yağmura karşı yüksek dayanım sağlanmıştır.
→ 600 Pa (110 km/h) rüzgar yükü altında 
4 litre/dakika yağmur debisinde yapılan 
testlerde iç ortama su sızıntısı olmayarak 

bu konudaki kalitesini ispat etmiştir.
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