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HAKKIMIZDA
2006 yılında kurulan Akel Cam Balkon; sürme cam, katlanır cam, otomatik giyotin cam, küpeşte cam sistemlerinin imalatını ve montajını yapmaktadır.
Akel Cam Balkon, kuruluşundan bugüne kadar yenilikçi, güvenilir ve kaliteli ürünlerini Ar-Ge çalışmaları ile
profesyonelce tasarlayarak üretmektedir. Ar-Ge çalışmalarının sonucunda kazandığı bilgi birikimi ile cam
sistemlerinin profil tasarımlarını tamamen kendi yapmaktadır. Böylece gelen talepler sonucunda teknolojik ve
mimari yenilikleri müşterilerine sunmaktadır.
Tüm ürünlerin imalatı ve montajıyla yakından ilgilenen Akel Cam Balkon, müşteri memnuniyetini ve isteklerini
daima üstün tutarak müşterilerine satış ve satış sonrasında da hizmet vermektedir.

Yenilen yüzümüzle sizlere hizmet vermeye
devam ediyoruz.
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AKWİN PLATİNYUM
CAM BALKON
Yeni ürünümüz eski tip cambalkonlarda bulunan boynuz veya kılavuz dediğimiz aparatı ortadan kaldırarak
cambalkona perde uygulaması yapma imkanı sağlamış, görüntü kirliliğine sebebiyet veren bu aparat devre
dışı bırakılmıştır. Ayrıca su ve hava için silikon kauçuk conta ile dış teması tamamen kesen bir sistem olup
eski serilerde olan plastik kilit ve camı açmak için kullanılan ip yerine otomatik kilit kullanılmıştır.

PVC Cam Açma Kolu

Ürünümüzde Boynuz bulunmamaktadır.

Dışarıya Yapılan Conta Uygulaması

Perde & Korneş Profili
Balkonlarda korneş takmak isterseniz korneşci
aramayacaksınız. Çünkü üzerinde kendinden
korneş kanalı mevcut olup, ister tül isterseniz
perde takıp kullanabilirsiniz.

Balkonlarımızda sorun olan su ve hava ile alakalı sorunlar
için balkonun dışına takılan slikon kauçuk conta ile dış
teması tamamen kesilmiştir.

Rulmanlar

Stoplama

Diğer serilerdeki gibi plastik olmayıp rulmanlar paslanmaz
çelik olup ana gövde zamaktır. Plastik aksamı ise kestamit
olup poliüretan malzemeden yapılmıştır.

Camlar açıldıktan sonra kendi kendine kapanmamasını
saplayan stoplama aparatları eski seride kullanılan
plastik yerine metal olarak yapılmıştır.

TEK
FİRMAYIZ

CONTA
YALITIMI
UYGULAYAN
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AKWiN
PLATiNYUM

PVC Cam Açma Kolu

Perde & Korneş
Profili

Metal Stoplama

Dışarıya Yapılan Conta
Uygulaması

Boynuzsuz Seri
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AKWİN İSPANYOLET KOLLU
CAM BALKON
İspanyolet seri Cam balkon sistemlerinin en başında gelir. Özellik olarak gold seri ile aynı olup sadece ip ve zincir mekanizması
çıkartılarak kol eklenmiştir. Kol mekanizmasına isteğe bağlı kilit
özelliğide eklenebilmektedir.
İspanyolet kol sayesinde cambalkonlarınız artık çok daha
güvenli ve estetik. Plastik kilit kullanımını ortadan kaldıran
ispanyolet kol, metal aksamı ve kullanım kolaylığıyla öne
çıkmaktadır.
Üç noktalı kitleme sayesinde cam esnemeleri sıfıra indirilmiştir.
Zincir ve plastik kilit görüntüsünü yok ederek daha estetik
görünmesini sağlamaktadır. Yüksek cam boyutlarında dört
noktada kilitleme yapabilmektedir.
İspanyolet kol sayesinde cam balkonunuzu pencere açar, kapatır gibi kullanabilirsiniz. Akel Cam Balkon yenilikleri sayesinde
hayatınızı kolaytaştıran ispanyolet kol uygulamasını sizin
konforunuz ve estetiğiniz için tasarladık.

PVC Kollu

Cam Balkon Kol Çeşitleri
Çoçuk Kilitli Kol

Akwin Özel Kol

Sustalı Kol

Kol sayesinde
cambalkonlarınız
artık çok daha güvenli
ve estetik
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AKWİN KLASİK SERİ
CAM BALKON
İlk çıkan cam balkon serilerinden olup fiyat olarakta ekonomiktir. Camı açıp
kapatma yeri ip veya zincir olduğundan buna ipli seri de denilebilir.
Kilit mekanizması plastik olup, camların rüzgardan kapanmaması için
uygulanan stoplama aparatı da yine plastikdir. Ürün ilk çıkarılan serilerden
olduğundan, kendine has eksik tarafları olmakla beraber hala kullanılmaktadır.
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AKWiN SÜRGÜLÜ
CAM BALKON
Isıcam cam balkon hem katlanır hemde sürme serisi olarak tercih edilebilir.
Katlanır ısıcamlı cam balkon daha çok evlere uygun bir seridir.
Isıcamlı sürme sistemi ise kafe restaurant ve kış bahçesi gibi yerlere tavsiye edilmektedir. Isı cam sürmeyi
evlere tavsite etmememizin en büyük sebebi arka taraftan silinemez oluşudur.
Isı camlı cambalkon sistemlerimiz, katlanır cam balkon sistemleri içerisinde ısı yalıtımı açısından en iyisidir.
Katlanır cam balkon sistemlerinde tek cam kullanılması durumunda, ısı kaybı tamamen önlemek mümkün
değildir.
Isıcamlı Cam Balkon Sistemleri, ısı yalıtımı açısından tam donanıma sahip olduğu için balkonlarımızda tam
bir oda ortamı sağlamaktadır.
Sistemimizde kullanılan ısıcamlar 4+20+4 mm'dir.
ısı camlı cambalkon sistemimizde kullanılan camların her ikiside temperlidir.
Temperli cam, düz cama oranla darbelere karşı yaklaşık 5 kar daha dayanıklıdır.
Sistemin alt kasa profilinde su kanalları olup uygulanacak alana girebilecek su alımı minimuma indirilir.
Aynı zamanda çift cam sayesinde ses ve gürültü ortamını minimum seviyede azaltmış olunur.

Çift cam sayesinde
ses ve gürültü ortamını
minimum seviyede
azaltır.

Rahat Açılıp,
Kapanan Geniş
Kanatlar
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GİYOTİN

Kolay Silinelebilir

Kesintisiz bir panoramik manzara sağlayan giyotin,
kolay silinelebilir düzeyde tasarlanıp her bölüm
kendinde bağımsız kumandalı hareket etmektedir.
3 veya 4 modüllü dikey çalışan motorlu bir sistemdir.
Giyotin’de modül arası profillerin kenetleme mekanizması ve tüm hareketli yüzeydeki fitilleriyle maksimum yalıtım sağlar.

Giyotin, güçlü zincirli taşıma sistemi sayesinde
yıllarca sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.
Ayrıca giyotin ısı cam özelliği sayesinde
hertürlü hava koşullarında yüksek koruma
sağlar. Maksimum genişlik 330 cm, yükseklik
300 cm’dir.

Keyifli ve konforlu
bir yaşam alanı
yaratacaksınız.
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KELEBEK SİSTEMLİ
CAM BALKON
Eşiksiz olması özelliğinden dolayı daha çok iş yerleri
mağaza ,restoran ve kafelerde tercih edilen edilen
kullanımı kolay bir sistemdir.

Teknik Özellikleri
Sistemin m2 ağırlığı 40 – 44 kg’dır. Sistemin maximum yüksekliği 3000
mm’dir. Sistemin kanat maximum genişliği 1000 mm’dir. Sistemde
kullanılan alüminyum et kalınlığı 5 mm’dir. Kullanılan camlar 10 mm temperlidir. Kanatlar 4 rulmanlı tek teker ile orta merkezli çalışır ve 360° dönüş
gerçekleştirir. Kanatlarda perde uygulanabilmektedir. Sistem eşiksiz olup,
üstten askılıdır. Sistem kapandığında pimli kilitler sayesinde tamamıyla
güvenlik sağlar. Camlar üst raylara pimler sayesinde monte edilir. Kelebek
serisinin en önemli özelliği istenildiği köşede toplanabilmesidir. Sistemde
sabit bir park alanı olmadığından demir karkasa ya da tavanda herhangi
bir işleme gerek yoktur. Kullanılan silikon bakteri oluşumunu önleyen anti
bakteriyel katkı maddesi içerir.

Sistem kapandığında
pimli kilitler sayesinde
tamamıyla güvenlik
sağlar.
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0 532 550 16 15

info@cambalkonmalatya.com
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