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IQ - 2950 GRACILIS

GRACILIS, çeşitli profil seçenekleri ile tüm 
açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere 
ve kapı sistemidir.  ‘Narin’ anlamına gelen 
ismi ile açılır sistemlerde incelik ve zarafeti 
temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler 
için aranan tüm özellikler GRACILIS ‘da sizleri 
beklemektedir.

IQ - 2950 GRACILIS

GRACILIS represents a window and door system 
where all kinds of opening variations can be 
solved with various profile options. With its 
name meaning “Slim” it represents elegance 
and delicacy in opening  systems. All features 
required for Hinged Opening Systems are 
waiting for you in the series GRACILIS.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Temel Sistem Derinliği / Basic System Depth
Profil Et Kalınlığı /  Profile Wall Thickness
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break

45 mm
1,6 mm

4-30 mm
14,8 mm

Euro section 1 kanal detayı ile tüm 
aksesuar çeşitlerine uygunluk, 
Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çıta, 
adaptör, köşe takozu profilleri ve 
aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
Pencere ve kapı uygulama imkanı,
“IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri 
sayesinde özel statik renkler, harika 
eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile 
modern ve estetik renk seçenekleri.

Compatibility with all accessory types with 
the Euro section 1 channel detail,
Maximum benefit with the gaskets, glazing 
beads, adapters, corner block profiles and 
accessories that are commonly used by 
other series,
Ability to apply pivot windows and doors,
“IQ Colors and IQ EFFECTS”, special static 
colors, wonderful anodizing surfaces and 
wood effects provide you with modern and 
aesthetic colour options.
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IQ - 2550 PRIMUM

PRIMUM, çeşitli profil seçenekleri ile tüm 
açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere 
ve kapı sistemidir. ‘İlk’ anlamına gelen ismi ile 
ısı yalıtımlı açılır sistemlerde üst segment 
ürünlerin başlangıcını temsil etmektedir. 
Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm 
özellikler PRIMUM‘da sizleri beklemektedir.

IQ - 2550 PRIMUM

PRIMUM represents a window and door 
system where all kinds of opening variations 
can be solved with various profile options. 
With its name meaning “First”, it represents 
the commencement of senior segment 
products in opening system with thermal 
break. All features required for Hinged 
Opening Systems are waiting for you in the 
series PRIMUM.

IQ - 2850 PERFECTUS

PERFECTUS, çeşitli profil seçenekleri ile 
tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği 
pencere ve kapı sistemidir. ‘Kusursuz’ 
anlamına gelen ismi ile ısı yalıtımlı açılır 
sistemlerde gelinen son noktayı temsil 
etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için 
aranan tüm özellikler PERFECTUS‘da sizleri 
beklemektedir.

IQ - 2850 PERFECTUS

PERFECTUS represents a window and door 
system where all kinds of opening variations 
can be solved with various profile options. 
With its name meaning “Perfect”, it 
represents the last point reached in opening 
system with thermal break. All features 
required for Hinged Opening Systems are 
waiting for you in the series PERFECTUS.

Euro section 1 kanal detayı ile tüm 
aksesuar çeşitlerine uygunluk, 
Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çıta, 
adaptör, köşe takozu profilleri  ve 
aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
Gizli kanat, Pivot pencere ve kapı 
uygulama imkanı,
“IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri 
sayesinde özel statik renkler, harika eloksal 
yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve 
estetik renk seçenekleri.

•

•

•

•

Compatibility with all accessory types with 
the Euro section 1 channel detail,
Maximum benefit with the gaskets, glazing 
beads, adapters, corner block profiles and 
accessories that are commonly used by 
other series,
Ability to apply hidden sash, Pivot windows 
and doors,
“IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static 
colors, wonderful anodizing surfaces and 
wood effects provide you with modern and 
aesthetic colour options.

IQ - 2150 FORMO

FORMO, çeşitli profil seçenekleri ile tüm 
açılım varyasyonlarının çözülebildiği 
pencere ve kapı sistemidir. ‘Moda’ anlamına 
gelen  ismi ile açılır sistemlerde her zaman 
tercih edilebilir olmayı temsil etmektedir. 
Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm 
özellikler FORMO‘da sizleri beklemektedir.

IQ - 2150 FORMO

FORMO represents a window and door 
system where all kinds of opening variations 
can be solved with various profile options. 
With its name meaning “Fashion” it 
represents being always the preferred one for 
opening systems. All features required for 
Hinged Opening  Systems are waiting for you 
in the series FORMO.

Compatibility with all accessory types with 
the Euro section 1 channel detail,
Maximum benefit with the gaskets, glazing 
beads, adapters, corner block profiles and 
accessories that are commonly used by 
other series,
Ability to apply pivot windows and doors,
“IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static 
colors, wonderful anodizing surfaces and 
wood effects provide you with modern and 
aesthetic colour options.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Temel Sistem Derinliği / Basic System Depth
Profil Et Kalınlığı /  Profile Wall Thickness
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break

75 mm
2 mm

20-44 mm
34 mm

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Temel Sistem Derinliği / Basic System Depth
Profil Et Kalınlığı /  Profile Wall Thickness
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break

65 mm
1,6 mm

18-44 mm
24 mm

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Temel Sistem Derinliği / Basic System Depth
Profil Et Kalınlığı /  Profile Wall Thickness
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break

55 mm
1,6 mm

4-40 mm
14,8 mm
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Euro section 1 kanal detayı ile tüm 
aksesuar çeşitlerine uygunluk, 
Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çıta, 
adaptör, köşe takozu profilleri ve 
aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
“IQ Colors ve IQ EFFECTS” renkleri 
sayesinde özel statik renkler, harika 
eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile 
modern ve estetik renk seçenekleri.

Compatibility with all accessory types with 
the Euro section 1 channel detail,
Maximum benefit with the gaskets, glazing 
beads, adapters, corner block profiles and 
accessories that are commonly used by 
other series,
Ability to apply pivot windows and doors,
“IQ Colors and IQ EFFECTS”, special static 
colors, wonderful anodizing surfaces and  
wood effects provide you with modern and 
aesthetic colour options.
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Euro section 1 kanal detayı ile tüm 
aksesuar çeşitlerine uygunluk, 
Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çıta, 
adaptör, köşe takozu profilleri ve 
aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
“IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri 
sayesinde özel statik renkler, harika 
eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile 
modern ve estetik renk seçenekleri.
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