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Yüksek ağırlıkları taşıma 

kapasitesi, temperlenmiş veya 

lamine camın yanı sıra akrilik pa-

neller taşıyabilmesini sağlar. Cam 

kalınlığınızı 10 mm / 12 mm olarak 

seçebilirsiniz

Maksimum cam yükseklikleri 

ve maksimum panel genişlikleri ile 

panoramik bir görünüm sunar. Cam 

paneller 4 metre yüksekliğinde ve 

1 metre genişliğinde yapılabilir.
Kullanıcı dostu 

yeni sistem, her pa-

nelin altına entegre 

edilmiş kilit meka-

nizmasına sahiptir. 

Panellerin kilitleri, 

zahmetsizce ayakla 

açılır ve kapanır.
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Özel tasarlanmış pürüz-
süz menteşeler, Momentum HD 
Sisteminde panellerin akıcı ve ko-
lay şekilde hareket etmesini sağlar.

Tüm Albert Genau sistem-

lerinde olduğu gibi, HD sistem-

lerin tümünde, aksesuarlar pas-

lanmazlık garantisi altındadır.

Albert Genau, yaşam alanları-
nız için Hareketli Cephe Sistemi 
ile estetik ve esnek çözümler 
sunar. Paneller, sürülebilir, pivot 
veya katlanabilir. Kayar paneller 
zemin kılavuzları veya kanallar 
kullanılmadan hareket ettirilebi-
lir. Tekerler, pimler ve kilitler her 
paneli sabit konumda durmasına 
yardımcı olur. Panellerin ayarlan-
ması, hizalanması ve çalıştırılması 
kolaydır. Güçlü tekerleri sistemin 
temperlenmiş veya lamine camın 
yanı sıra akrilik paneller taşıyabil-
mesini sağlar.

Albert Genau, alanınızı sınırsız 
olarak tasarlamanıza izin verir. 
Alışveriş merkezlerinde, resto-
ranlarda, kafelerde ve ofislerde, 
açıldığında mekanın alanını kısıtla-
madan esnek bir çözüm sunarken, 
kapalı olduğunda mekanın güvenli-
ğini sağlar.

Albert Genau Yatay Hareketli 
Cam Duvar Sistemleri bir platform 
olarak üç segmente ayrılmıştır; 
Atrium HD, Momentum HD ve 
Centrum HD. Her segment, fonk-
siyon ve hareket tasarımı ile fark-
lılaşan modellerdir. Tüm sistemler, 
kurulumu ve kullanımı kolay olarak 
tasarlanmıştır.

Albert Genau’nun özel tasar-
lanmış taşıyıcı profili sayesinde, 3 
farklı HD sistemde tek profil kulla-
nılır. Atrium HD, Momentum HD ve 
Centrum HD.

Hareketli kilit 
deliği, toz veya atıkla-
rın kilit deliğine girişini 
engeller. Kilidin uzun 
yıllar, bakım istemeden 
çalışmasını sağlayan 
kullanıcı dostu bir 
tasarım.

Sistemin panelleri, taşıdıkları 
camları sadece yapıştırıcı özellikli 
kimyasallarla değil cam pimleri 
ile taşırlar. Son kullanıcılar için 
daha güvenli bir kullanım sağlar. 
Eksantrik pimler, pim deliklerindeki 
- / + 2 mm hataları tolere eder.

Yan profillerdeki EPDM con-
talar ve cam panellerin üst ve 
alt profillerine yerleştirilen özel 
tasarımlı açılı fırçalar, rüzgar, toz 
ve gürültüye karşı yüksek yalıtım 
sağlar.
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Özel Quattro HD teker 150 
kg taşıma kapasitesiyle, minimum 
gürültü ve sürtünme ile konforlu 
hareket sağlar. 4 adet taşıyıcı 
rulman ve hareketin konforu için 2 
adet rulman bulunur.

İki Farklı Tip 
Cam Seçeneği

Maksimum Yükseklik 
Maksimum Şeffaflık

Kolay Kilitleme 
Mekanizması

Kusursuz Katlanan 
Menteşeler

Paslanmazlık Garantisi

Albert Genau, 
alanınızı sınırsız olarak 
tasarlamanıza izin verir.

Tek Profil ile 
3 HD Sistem

AG Yer Kilidi

Eksantrik 
Cam Pimleri

Açılı Fırçalarla 
Maksimum İzolasyon

Quattro HD 
Taşıyıcı Teker

Hareketli Cephe Sistemleri

için

Albert Genau
HCS Sistem

neden

Albert Genau HD sistemleri, 

oteller, hastaneler, restoranlar, 

kafeler, spor merkezleri, peraken-

de, alışveriş merkezleri, eğitim ve 

showroom gibi yaşam alanlarının 

tümünde, ihtiyaç duyduğunuz her 

yerde uygulanabilir.

Her Mekana Uygun Esnek 
Çözümler

Albert Genau HD sistemleri, 

hem estetiği hem de işlevselliği 

göz önünde bulundurarak gelişti-

rildi. Sistem, mekana uygun olarak 

farklı pozisyonlarda park edilebilir. 

Panellerin park yeri istenirse duvar 

ya da sütunların arkasına gizlene-

bilir.

Gizlenebilir Park 
Seçenekleri



Hareketli Cephe Sistemleri

Atrium HD

Park Alanlı 
Katlanır Sistem

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Açık

Açık

Açık

Açık

Açık

Açık

Senkronize Katlanır 
(Akordiyon) Sistem

Pivot Katlanır 
Sistem

Momentum HD

Centrum HD

72x76 mm 
Kasa Profili

150kg Taşıma Kapasiteli
(Quattro) HD Teker 

10/12 mm 
Temperli Cam

54x103 mm 
Kanat Profili

21x27 mm Yan 
Dikme Ek Profil

72x79 mm Yan 
Dikme Profili



5 Kıtada 34 Ülkede 
Satışta

Pfb Sertifikası İnovasyon Ödülü Avrupa Patenti

“Albert Genau sistemlerini Türkiye’de 

200 bayisi ve dünya’nın 34 ülkesine 

yayılmış bayileri aracılığıyla 

tüketicilere sunmaktadır. Türkiye’de 

de Dünya ile aynı anda mekanların 

keyfi yerinde...

Almaya PFB Teknik Enstitüsü’nde, 

- hava geçirgenliği

- su geçirgenliği

- rüzgar yüküne dayanım

- darbe dayanımı

konularında Avrupa normlarına 

göre test edilmiş olup, dört konuda 

da normlarda yüksek sınıflar elde 

etmiştir.

Albert Genau, “ısı bariyerli - camlı 

katlanır cam sistemleri” patenti 

ve sektördeki yenilikçi dizaynları 

sayesinde ASO İnovasyon Ödülü’nün 

sahibidir. Bu ödül, daha yeni daha 

fonksiyonel ürünler tasarlama 

konusundaki tutkumzu daha da 

arttırmıştır. Teşekkür ederiz.

Sektörünün inovasyon öncüsü 

Albert Genau, tasarladığı ürünlerin 

Avrupa Patent Ofisi (European 

Patent Office) tarafından patentini 

almıştır. Patentler Almanya, Fransa 

ve İtalya’nın da içinde bulunduğu 38 

Avrupa ülkesinde geçerlidir.
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Dünyanın 34 ülkesinde


