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IQ 4150 VİVAL PLUS
Günümüzün giderek artan kullanım oranı ile vazgeçilmezi olan katlanır kapı sistemleri artık Vival Plus
ile karşınızda…

• Katlanır kapı sistemlerindeki en pratik açılıp kapatılabilme imkânı,
• Yüksek yalıtım sayesinde konut, villa, teras kullanımları için mükemmel uyumluluk,
• Sağlamlık, estetik ve ferahlığı bir arada sunan açılıp kapanma sistemi,
• Katlanır sistemlerdeki yalıtımda ulaşılabilinen son nokta,
• Kanat imalatı için seçenekler; ister 45° ister 90° toplanabilen kanat görünüm seçenekleri,
• İster sağa ister sola isterseniz de her iki yana toplanabilme imkânı,
• Modern, sağlam ve mükemmel uyumlu aksesuarlar,
• Kapama profilleri ve işlevsel conta yapısı sayesinde oluşan üstün yalıtım özellikleri,
• Geniş ve yüksek açıklıklara uygulanabilen dayanıklı ve güçlü profiller.

With Vival Plus, modern foldable doors 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,
• With higher air and water tightness, perfectly compatible for use houses, villas and terraces,
• Perfect opened and closed systems that gives you sturdiness, aesthetics and spaciousness,
• The top insulation level can be reached at folding systems,
• Several options for manufacturing door sash
- All corners can be 45 degrees
- All corners can be 90 degrees

• The options of opened and closed, completely left, completely right or some left some right,
• Excellent using with the modern and practical accessory structure,
• A perfect air and water tightness performance with multi point gasket systems and functional
proﬁle variety,

• Possibility to apply in wider and larger dimensions.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features
Kanat Yüksekliği / Sash Height

66 mm

Kanat Genişliği / Sash Width

57 mm

Alt Kasa Yüksekliği / Bottom frame height

55 mm

Üst Kasa Yüksekliği / Upper frame height

69 mm

Isı Yalıtım Köprüsü / Polyamide Thermal Break
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity

14.8 mm
42 mm
Max. 100 kg

