Egepen PVC Kapı Pencere Sistemleri
Egepen Deceuninck marka, kapı ve pencere sistemleri dekorasyona uyumlu modelleri ve ses,
ısı, rüzgar, hava yalıtımı özellikleri ile tasarlanan ürünlerdir. Egepen PVC kapı ve pencere
sistemlerine ek olarak cam balkon uygulamaları ile her mevsim ısı ve ses yalıtımı koşulları ile
huzurlu bir iç mekan atmosferinin yaratıldığı cam balkon uygulamaları gerçekleştirilir. PVC
kapı ve cam sistemleri için sunulan geniş renk seçenekleri ile dekorasyona uyumlu
uygulamaların yapılması sağlanır. Egepen Deceuninck pencere ve kapı sistemleri, iç ve dış
cam bölümlerinden kolay temizlenebilme, kilit sistemi özellikleri ile güvenlik unsurlarını
sağlama koşullarını desteklerler. Egepen Deceuninck kapı ve pencere sistem çeşitleri,
Legend PVC pencere özellikleri, Vertex cam balkon sistemi özellikleri, Legend PVC kapı
özellikleri, Zen Uno cam balkon özellikleri, sürme sisitem özellikleri, Zendow PVC sistem
özellikleri, hakkında bilgiler, alt başlıklardan öğrenilirler.
Egepen Deceuninck Kapı Ve Pencere Sistem Çeşitleri
Egepen Deceuninck kapı, pencere sistem türleri şu şekilde sıralanırlar:
•
•
•
•
•
•

Legend PVC pencere sistemi,
Vertex cam balkon sistemi,
Legend PVC kapı sistemi,
Zen Uno cam balkon sistemi,
PVC sürme kapı ve pencere sistemleri,
Zendow PVC kapı ve pencere sistemleri, Egepen Deceuninck kapı ve pencere sistem
türleri içerisinde yer alırlar.

Egepen pencere ve kapı sistemleri modelleri olarak sunulan ürünler ile yüksek yalıtım
koşulları, geniş yelpazede renk seçim olanakları, uzun ömürlü kullanım koşulları sağlanır. Kapı
ve pencerelere yönelik PVC sistemler, kolay temizlenebilme ve doğa dostu materyalden
üretim sayesinde doğa dostu kullanım koşullarını destekleme özelliğine sahiptirler.
Özellikle cam balkon sistemlerinde yer alan gizli su tahliye kanalları ile yağmur suyuna yönelik
iç mekan koruması sağlanır. Tahliye kanallarına ek olarak, modellere uygulanan kilit
sistemleri ile güvenlikten emin olunarak vakit geçirilen iç mekanlar yaratılır.

Egepen Legend PVC Pencere Özellikleri
Egepen legend PVC pencere nitelikleri şu şekilde sıralanırlar:
•
•
•
•
•
•
•

Isı yalıtımı, su tahliyesi ve ses yalıtımı sağlama özelliği,
80 mm oturma genişliğine sahip olma özelliği,
6 odacıklı PVC doğrama tasarımı özelliği,
EN 12608-1 profil standartlarına uygun üretim özelliği,
24, 30, 36, 44 ve 52 mm ölçülerinde cam uygulanabilme özelliği,
Kolay temizlenebilme, doğa dostu ve uzun ömürlü kullanım özelliği,
Geniş renk seçeneğini sahip olma ve dekorasyona uyumlu tasarım ile uygulanma
özelliği, Egepen Deceuninck Legend PVC pencere sistemi özellikleri olarak sıralanırlar.

Legend PVC pencere, 80 mm oturma genişliği ve 6 odalı profil tasarımı sayesinde yüksek
yalıtım özellikleri sağlama avantajını oluşturur. Pencere bölümlerinin iç ve dış bölümlerden
kolay temizliği sağlanıp, açılım özellikleri ile fonksiyonel kullanım koşullarından yararlanılır.

Dönüştürülebilen ve işlenebilen ürün özelliğine sahip olan PVC pencere seçenekleri ile doğa
dostu kullanım koşulları elde edilir.
Egepen Vertex Cam Balkon Sistemi Özellikleri
Egepen Vertex cam balkon sistem nitelikleri şu şekilde sıralanırlar:
•
•
•
•
•
•
•

Geniş manzara açısı için uygulama özelliği,
Görsel bütünlüğü sağlarken, evin dekorasyonuna uyum sağlama özelliği,
3 farklı renk seçeneği ile uygulanabilme özelliği,
Gizli su tahliye kanalı tasarımı özelliği,
Su tahliye özelliği ile cam terleme problemini ortadan kaldırma özelliği,
Ses, ısı yalıtımı ve uzun ömürlü kullanım sağlama özelliği,
40 mm genişlik ölçütü özelliği ve 8 mm temperli tek cam ile kullanılabilme özelliği,
bilgileri Egepen Deceuninck Vertex cam balkon sistemi özellikleri olarak sıralanırlar.

Egepen Deceuninck Legend PVC Kapı Özellikleri
Egepen Deceuninck Legen PVC kapı nitelikleri şu şekilde sıralanırlar:
•
•
•
•
•
•

80 mm oturma ölçütüne ve 6 odacıklı profil tasarımına sahip olma özelliği,
EN 12608-1 standartlarında üretim tasarımına sahip olma özelliği,
Ses yalıtımı, ısı yalıtımı ve sızdırmazlık koşullarını sağlama özelliği,
24, 30, 36, 44, 52 mm v-cam uygulaması ile kullanılabilme özelliği,
Isı iletkenlik katsayısı ile yüksek performansta ısı yalıtımı koşulları sağlayarak, iç
mekanlarda ısı kaybını önleme özelliği,
Enerji tasarrufunu destekleme özelliği, bilgileri Egepen Deceuninck Legend PVC kapı
sistemi özellikleri olarak sıralanırlar.

Egepen Deceuninck Zen Uno Cam Balkon Özellikleri
Egepen Deceuninck Zen Uno Cam Balkon nitelikleri şu şekilde sıralanırlar:
•
•
•
•
•
•
•

Temperli cam kullanım özelliği,
Rüzgar, hava, su ve ısı yalıtımı koşulları sağlama özelliği,
Kilit sistemi ile içeriden ve dışarıdan kilitlenebilme özelliği,
Cam tasarımı ve iki yana açılabilme fonksiyonu ile geniş manzara görüşü sağlama
özelliği,
131,2 mm genişlik ölçütüne sahip olma özelliği,
Alüminyum kapak profil tasarımı kullanımı ile uzun ömürlü kullanım koşulları sağlama
özelliği,
Dekorasyonlu uyumlu geniş renk yelpazesi ile uygulanabilme özelliği, bilgileri Egepen
Deceuninck Zen Uno cam balkon sistemi özellikleri olarak sıralanırlar.

Egepen PVC Sürme Sistemleri Özellikleri
Egepen PVC sürme sistem nitelikleri hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:
•
•
•
•

Sürme kapı ve pencere sistemleri, izolasyon şartlarını yüksek performansta sağlama,
TP conta tasarım kullanımı ile yalıtımı güçlendirme,
Sürme kasa sineklik ve pervaz uygulanma,
Alüminyum alın birleştirme ve kapatma aksamları uyumlu kullanma,

•
•
•

4, 20, 24, 30 mm kalınlıkta camlar ile kullanılma,
TS EN 12608-1 B sınıfı olma,
Ses, ısı ve rüzgar yalıtımı sağlama, özelliklerine sahiptirler.

Egepen Deceuninck Zendow PVC Sistem Özellikleri
Egepen Deceuninck Zendow PVC sistem nitelikleri hakkında bilgiler şu şekilde
sıralanırlar:
•
•
•
•
•
•

Egepen Deceuninck Zendow PVC pencere ve kapı sistemleri, 70 mm genişlik ölçütü,
5 odacıklı tasarım detayı,
1,4 W/m2K iletkenlik katsayısı ile yüksek performanslı ısı yalıtımı,
Akustik yalıtım özelsek ses izolasyonu sağlama,
Rüzgar yalıtımı, kolay temizlenme ve doğa dostu kullanım,
Uzun ömürlü kullanım ve dekorasyona uygun renk seçenekleri ile uygulanabilme,
özelliklerine sahiptirler.

Egepen Deceuninck PVC Sistemleri Kullanım Avantajları
Egepen Deeceuninck PVC sistemi kullanım fırsatları şu şekilde sıralanırlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ek aksamlar ile 90 derece köşelere dönüş ile uygulanabilme,
Her tip balkona cam balkon uygulamaları gerçekleştirme,
PVC sistemler ile ısı, ses, rüzgar, hava, su yalıtımı koşullarını kolaylıkla sağlama,
Cam uygulamaları iç ve dış bölümlerden kolaylıkla temizleme,
Fonksiyonel ve uzun ömürlü kullanım koşullarından yararlanma,
Eşikli ve eşiksiz uygulama tercihleri ile kullanım sağlama,
Geniş renk yelpazesi seçimleri gerçekleştirme,
Egepen Deceuninck hizmeti kapsamında ideal cam balkon, PVC pencere ve kapı
sistemleri montajından yararlanma,
Yüzde yüz geri dönüştürülebilir materyal ile üretilen PVC sistemlerini kullanma,
PVC sistem güvenlik unsurlarından tasarımda yer alan kilit aksamları ile yararlanma,
avantajları, Egepen Deceuninck PVC sistemler ile elde edilir.

Egepen Ankara olarak sizlere, Ankara’da tüm bu avantajlı Egepen Deceuninck PVC kapı
ve pencere sistemleri, cam balkon uygulamaları seçeneklerine kolaylıkla ulaşmanız için
müşteri odaklı koşullar ile hizmet sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza yönelik montaj ve PVC uygulama
işlemleri ile yalıtımlı, konforlu iç mekanlar yaratmanıza yardımcı oluyoruz.

