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Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır. 

Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz. 

Aynı zamanda balkon korkuluğudur.

Uzaktan kumandanın bir tuşuna basarsınız ve Delta Giyotin gerekeni yapar.

Sistem Açılır, kapanır, istediğiniz yerde durur.

Siz sadece izlersiniz.

GİYOTİN CAM BALKON

SİSTEMLERİ

giyotincambalkon.net



Yüksek Standa�larda Silinebilir Giyotin Cam

GİYOTİN CAM BALKON

SİSTEMLERİ

Silinebilir giyotin cam seçeneği ile beklentilerinize cevap verecek alternati�er kapınızda! 

Özellikle de sundukları ayrıcalıklı yanlarıyla dikkat çeken bu sistemlerin ne tür niteliklere 

sahip olduklarına daha yakından bir göz atalım!

Güvenlik beklentilerinizi karşılayarak balkonu güvenilir hale getirir,

Yatay yönde açılması sayesinde alan kazanımını sağlar,

Dilediğiniz renk ve özellikte tasarlanabilmektedir,

Mekan ve balkonlarda ideal çözümler sunar,

Kolay temizlenebilmesi sayesinde kullanışlı ve raha�ır.

İç mekân ve dış mekan arasındaki ısı dengesini sağlar,

Enerji giderlerinizi önemli ölçüde düşürecek yalıtım sağlar.
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Isıcam
,10mm

Özel Tasarım Kilit 
Mekanizmasıyla,

Camları Çift Taraı
Kilitler.

Kullanım Yerleri

SİLİNEBİLİR GİYOTİN 

CAM BALKON SİSTEMLERİ

Balkon, Teras, Veranda, Cafe, 

Çay Bahçesi, Düğün Salonları, 

O�s Bölümleri, Vitrin, Restoran 

ve Özel Alanlarda kullanılmaktadır.

Teknik Özellikleri

Cam Tipi : 8, 10, 20 mm (4-12-4) Isıcam

Pro�l Rengi : Tüm RAL. renk kodları

Aksesuar Rengi: Siyah

Max. Panel Genişliği : 3700mm

Max Panel Yüksekliği: 3500mm

Max. Kanat Sayısı: 3

El sıkışmasını önlemek için, el yardımıyla

kolaylıkla hareket edebilen kapak 

mekanizması sayesinde kullanımı 

daha kolaydır.

Açıldığında el sıkışmasını önlemek için 

kanatlar için özel tasarlanmış paslanmaz

makaslar ile daha güvenli

Özel yapım dişli sayesinde zincirin

mukavemetini a�tırarak zincirden

kaynaklı sarsıntıların tamamen önüne 

geçilmiştir.



Giyotin Cam Sistemi

Delta sistemleri ,özel olarak tasarlanan, alüminyum pro�lleri ve üzerinde kullanılan 

taşıyıcı mekanizmaları ile kanatları düşey yönde aşağı ve yukarı olarak hareket sağlar. 

Cafe ve Restaurantlarda en çok kullanılan şık, kullanışlı bir sistemdir. 

GİYOTİN CAM 

CAFE SİSTEMLERİ

KULLANIM ŞEMASI
Giyotin sistemlerinin kullanım şeması aşağıdaki gibidir, sadece düz zeminlerde uygulanmaktadır.
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Dayanıklı Şase Kapak Tasarımı İle Motorun 
Kolayca Sökülüp Takılmasına Ve Ağırlığın Eşit Ölçüde 

Dağılmasına Olanak Sağlar.

giyotincambalkon.net

Sistemin tamamını veya tek bir

modülünü manuel yada uzaktan 

kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

Sta�-Stop teknolojisi sayesinde

hareket istediginiz noktada da

durdurabilirsiniz.

İMALATTAN

DİREK 

EN UYGUN

FİYATLAR

Özel yapım d�şl� sayes�nde z�nc�r�n

mukavemet�n� arttırarak z�nc�rden

kaynaklı sarsıntıların tamamen önüne 

geç�lm�şt�r.



GİYOTİN CAM BALKON

SİSTEMLERİ EKİPMANLAR
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Mekanlarınıza değer katar...



Showroom

Merkez Mah. Fındıkpınarı Cad.

No: 35/A Mezitli - MERSİN

+90 (530) 235 2652

+90 (324) 502 55 00

www.giyotincambalkon.net

www.deltacambalkon.net


