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VPS mimari açılır-kapanır pergole ve tavan sistemleri en gelişmiş
teknolojiyle üretilen ve 4 mevsim iklim koşullarında güvenle
kullanabileceğiniz çözümler sunar. İster özel bahçeniz ister ticari
mekanınız için size her koşulda sıcaklık, kolaylık ve estetiklik getiren
özel mimari çözümler VPS’de mutlaka vardır.
Krem beyaz ve gri renk seçeneği ile black-out kumaşından üretilen
pergole sistemleri dış mekanların güneş ışınlarından, yağmurdan
ve rüzgardan korumasını sağlarken, su geçirmez özelliği sayesinde
uzun yıllar boyu kullanıma imkan tanır ve yangınlara karşı yüksek
dayanıklılık gösterir. Yapıya entegre biçimde tasarlanan güneş ve
rüzgar sensörü, mekan ve mobilyalarınızın güneş ışınlarından ve
rüzgardan kaynaklı oluşabilecek yıpranmalarda uzaktan kontrol
mekanizması ile olaylara otomatik müdahale imkanı sunar. Pergole
sistemlerinin alüminyum metal aksamında renk kısıtlaması yoktur.
Titiz ve detaylı dizaynı bir arada bulunduran VPS pergole sistemleri
ile uzun yıllar hayatınızı kolaylaştırır.

VPS architecture collapsible pergola and ceiling systems enable
solutions which produced the most developed technology and
used with confidently in climatic conditions of four seasons. VPS
has certainly special architectural solutions bringing warmth,
convenience and aesthetics to either special garden or commercial
place in every situation to.
Pergola systems produced to black-out fabric with color options
of broken white and grey enables that outer spaces protects from
wind , rain and sun lights, which it enables to be used over years
thanks to impermeableness and has supernal endurance to fires.
Sun and wind sensor that designed suitably to construction enable
automatic intervention to situations with mechanism of remote
control which residence and furniture have aging, can be formed
because of sun lights and wind. Pergola Systems have more color
options. VPS Pergola Systems which have careful and detailed
design make easier your life in over years.

Black-out Kumaş

Black-out Fabric

Uzaktan Kumandalı Somfy Motor

Somfy Motors Remote Control

Motor: 34 devir/dk

Engine: 34 cycles/min.

Led - Tec Aydınlatma Sistemi

Led - Tec Ligthing System

Uzaktan Kumanda Kontrollü Dimmer

Remote Control Dimmer Controlled

Profil Renkleri: RAL Renkleri

Profile Colours: RAL Colours
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Tavanınızda maksimum şeffaflık ile tanışın. Polikarbon ve cam
seçenekleri ile tavanınızda ferahlığa yer açın. Patentli aksesuar
tasarımları sayesinde kolay montaj edilen VRS, statik açıdanda
zorlu hava şartlarına meydan okuyacak nitelikte üretilmektedir.
Dilediğiniz zaman etrafını cam ile kaplayarak kış bahçesine de
dönüştürebileceğiniz sistemi, gölgelendirme unsurları ekleyerek
de kullanabilirsiniz. Özel dere profilleri sayesinde yoğun yağmur
da bile su tahliye özelliğine sahip olup, kullanışlı tasarımı sayesinde
yaprak gibi tıkayıcı dış unsurlar kolayca temizlenmektedir. 8 Derece
eğimli çatı yapılan sistemin bir diğer özelliği ayak profilleri içerisine
döşenebilen elektrik hattıdır. Bu sayede mekân tasarımında göz
zevkini bozmayacak şekilde enerjiye ulaşım kolaylığı sağlanmaktadır.
Sisteme zip perde, led aydınlatma, kayar ve giyotin sistemler entegre
edilebilmektedir. Işığın şiddetini ayarlayabilen Dimer ile özel bir
atmosfer yaratabilirsinz.

Meet maximum transparency on your ceiling. expand the living
space by polycarbonate and glass options. VRS, thanks to glorified
patented accessories is easily to assembly and it challenge the
difficult weather conditions in terms of static. You can transform
into a wintergarden only by coverin sides with glass and also can
use adding awning systems. Thanks to its special stream profiles,
it has the ability to drain water even in heavy rain, and its clogging
exterior elements such as leaves are easily cleaned thanks to its
useful design. The feature of the system with 8 degrees inclined
roof is the electric line that can be laid in the foot profiles. In this
way, ease of access to the energy is provided in the space design
without disturbing the eye pleasure. Zip curtain, led lighting, sliding
and guillotine systems can be integrated into the system. With
Dimer you can adjust the intensity of light, so can create a special
atmosphere.

Sistem

VRS Verenda Sistemleri

Maks. Genişlik

3000 mm

8 mm

Temperli Cam

Tempered Glass

Maks. Uzunluk

3000 mm

8 mm

Lamine Cam

Laminated Glass

Profil Rengi

RAL 7016 / RAL Renkleri

10 mm

Temperli Cam

Tempered Glass

10 mm

Lamine Cam

Laminated Glass

32 mm

Isı Cam

Isolation Glass

System

VRS Glass Roof Systems

Max. Width

3000 mm

Max. Height

3000 mm

Cam Kalınlıkları / Glass Thicknes

Colour opt. for profiles RAL 7016 / RAL Renkleri
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Akdeniz Cam Alüminyum Metal ve SAN. TİC. AŞ. ürün kataloğunda yer alan ürünlerin, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Akdeniz Cam Aluminyum Metal ve SAN. TIC. INC. reserves the right to change the designs and materials of the products on this catalog.
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Rüzgar Kırıcı
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Guillotine
System

Double Glass Guillotine
System

Windscreen
System

Mekanlarınızı istediğiniz anda istediğiniz tarza dönüştürebileceğiniz
VGS tek camlı giyotin sitemleri, kullanışlı yapısının yanı sıra uzun
yıllar dayanıklı kalacak olan yapısı ve estetik görünümü ile şık
mekanlarınıza kaliteli bir görünüm kazandırın.

VGS single-glazed guillotine systems, where you can turn your
room into whatever you want, give your stylish rooms a quality
look with its useful structure and long-lasting structure and
aesthetic appearance.

VGS-D Isı Camlı giyotin sistemi ile kafe ve restoranlarınızda yazkış ısı kaybı yaşamadan estetik ve şık bir görünüme kavuşun. Kolay
kullanımı, estetik görünümü ve uzun yıllar dayanıklı kalabilen
yapısı sayesinde size sadece her mevsimin tadını çıkarmak kalsın.

Sistem

VGS-D Isıcamlı Giyotin Sistemi

8 - 10 mm Temperli Cam

Cam Kalınlıkları

5+10,5+5 mm Temperli Isı Yalıtımlı Cam

Profil Rengi

Antrasit (RAL 7016) - Pres - RAL Renkleri

Profil Rengi

Antrasit (RAL 7016) - Pres - RAL Renkleri

Maks. Genişlik

4000 mm

Maks. Genişlik

3250 mm

3000 mm

Maks. Yükseklik

3000 mm

Cam Kalınlıkları

Maks. Yükseklik

Uzaktan Kumandalı Somfy Motor

VGS Guillotine System

System

VGS-D Insulated Guillotine System

Glass Thicknesses

8 - 10 mm Tempered Glasses

Glass Thicknesses

5+10,5+5 mm Temperli Isı Yalıtımlı Cam

Colour opt. for profiles Anthracite (RAL 7016) - Raw - RAL Colours

Colour opt. for profiles Anthracite (RAL 7016) - Raw - RAL Colours

Max. Width

4000 mm

Max. Width

3250 mm

Max. Height

3000 mm

Max. Height

3000 mm

Somfy Motors Remote Control
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Yandan Görünüş
From Side View

Üstten Görünüş
From Top View

Somfy Motors Remote Control
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Rüzgâr Kırıcı Sistemleri, cafe, restoran yâda ev gibi mekânların
teraslarında , bahçelerinde, , balkonlarında yâda verandalarında
rüzgârın olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlayarak konforlu
bir mekân yaratılmasına yardımcı olur. Rüzgar kırıcı sistemler
panellerinin dikey hareketle açılıp kapandığı sistemlerdir. Rüzgar kırıcı
sistemler iç içe geçebilen, çerçevelere sahiptir. Ağırlık dengeleme
sistemi sayesinde çok daha kolay ve güvenli şekilde hareket ettirilir,
istenilen noktada durdurulabilme özelliğine sahiptirler. Bu özellik
sayesinde ihtiyaç kadar hava sirkülasyonu sağlar. Teras ve balkon
kapatmalarında cam korkuluk görevi sunarak küçük çocuklar için
ekstra güvenlik sağlar. Mimarideki seçkinliği, portatif ya da yere
sabitlenen hareketli rüzgar kırıcı sistemlerle hissedin. Görüş alanıyla
engelsiz etkileşim oluşur.

Wind Shield Systems create a comfortable place by protecting you
from the negative effects of wind in the gardens, terraces, verandas
or balconies of places such as cafe, restaurants. Wind Shield Systems
panels are opened and closed vertical opening direction movement.
Wind breaker systems have frames that can be nested. Thanks to
the weight balancing system, it can be moved much more easily
and safely, and it can be stopped at the desired point. Thanks to this
feature, it provides air circulation as needed. It provides an extra safety
for childrens by providing a glass balustrade function on terrace and
balcony closures. Feel the elegance of architecture with portable or
fixed wind shield systems on the ground.

Sistem

VGM Rüzgar Kırıcı Sistem

System

VGM Windscreen System

Sabit Cam K.

8 mm Temperli Cam

Fixed Glass Thick.

8 mm Tempered Glass

Hareketli Cam K.

6 mm Temperli Cam

Movable Glass Thick.

6 mm Tempered Glass

Profil Rengi

RAL Renkleri

Colour opt. for profile

RAL Colours

Sistem Ebatları
Dış - Outside

System

Dış - Outside

Dış - Outside

Dış - Outside

Uzaktan Kumandalı Somfy Motor

Dış - Outside

VGS Giyotin Sistemi

Sistem

With the VGS-D Heat Glass guillotine system, you get an
aesthetic and stylish look in your cafés and restaurants without
losing heat in summer and winter. Thanks to its easy-to-use,
aesthetic appearance and long-lasting durability, you can simply
enjoy all seasons.

Yandan Görünüş
From Side View

Üstten Görünüş
From Top View

System Dimensions

Cam Kalınlığı

Yükseklik Serisi

Maks. Genişlik

Glass Thickness

Height Series

Max. Width

8 mm

950 / 1600 mm

2000 mm

8 mm

950 / 1600 mm

2000 mm

8 mm

1150 / 2000 mm

2000 mm

8 mm

1150 / 2000 mm

2000 mm

8 mm

1350 / 2200 mm

2000 mm

8 mm

1350 / 2200 mm

2000 mm

8 mm

1550 / 2400 mm

2000 mm

8 mm

1550 / 2400 mm

2000 mm
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