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Sistemin en dıştaki rayına iste-

nirse perde, istenirse sineklik, iste-

nirse kepenk bağlanabilir. Bu sayede 

çok şık bir şekilde güneşi ve sinek 

geçişini kontrol edebilirsiniz.

Perde - Kepenk - Sineklik 
Entegrasyonu

3 Farklı Cam Tipi

Sistemde, 4+12+4 Isıcam, 8 

mm ve 10 mm olmak üzere 3 farklı 

cam tipi kullanılabilmektedir.  Sis-

temde istenen yalıtım düzeyi veya 

sitemin uygulanacağı yere göre 

cam seçimi yapılmaktadır.

SlideMaster’da 150 kg panel 

taşıma kapasitesine sahip, Albert 

Genau patentli, paslanmaz rul-

manlı, yükseklik ayarı yapılabilen, 

izlediği yoldaki duruma ayak 

uyduran süspansiyonlu Speed-HD 

teker kullanılmaktadır. Tüm kanat-

lar, konforlu şekilde, en az sürtün-

me ve ses ile hareket eder, açılıp, 

kapanır.

Durdurulamaz Hareket

Sistemde yalıtımı üst düzeye 
çıkarmak için, cam panellerin dikey 
birleşiminde, duvar bitimlerinde,  
ray-panel arası tüm çalışma boş-
luklarında izolasyon fırçaları kulla-
nılmış olup, sistem sağlanabilecek 
maksimum yalıtım seviyesine 
sahiptir.

Üç Boyutlu 
Tam  İzolasyon

Sistem, panoramik görün-

tüyü engellemeyen 1,5 metre 

genişliğe kadar kanat yapısına 

izin vermektedir. Bu geniş 

kanatlar, gelişmiş teker aksamı 

sayesinde rahatça açılıp kapa-

nabilmektedir. 

Rahat Açılıp Kapanan
Geniş Kanatlar

SlideMaster’ın ısıcamlı versiyo-

nunda kullanılan ısıcamların özelli-

ğine bağlı olarak,  tek cama göre 4,3 

kata varan daha fazla yalıtım sağ-

lanabilmektedir.  Yazlar daha serin, 

kışlar daha sıcak.

SlideMaster, özel kanat tasarımı 

sayesinde, tüm kanatlar istendiği 

zaman birbirinden ayrılıp, ayrı ayrı 

konumlandırılabilir. Bu sayede hem 

içten, hem dıştan tüm camlar siline-

bilmektedir.

4 Kat Yalıtım

Hem İçten, Hem Dıştan 
%100 Temizlenme

L ve U şeklindeki mekanlar için 
tasarlanan kanat dikme profilleri 
sayesinde, sistem sorunsuz kullanı-
labilmekte ve hiçbir sabit köşe birle-
şim profili kullanılmadan, balkonlar 
açık hale getirilebilmektedir.

Her Türlü Köşe 
Tamamen Açık
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Albert Genau’nun tüm ürün-
lerinde olduğu gibi SlideMaster’da 
da tüm rulman ve aksam takımları 
paslanmazlık garantisi altındadır. 

Paslanmaz Aksam

Sisteme entegre edilen ray 
yataklı profil alt-içte su oluğu 
olarak görev yaparken, dış-üstte 
damlalık görevini üstlenir. Damlalık 
sayesinde, en az su sisteme gelir, 
içeri girmesi muhtemel su da, su 
tahliye profilinde toplanıp açılan 
tahliye delikleri  aracılığı ile dışarı 
atılır.

 Özel Su Tahliye ve 
Damlalık Sistemi 

SlideMaster, hem dekoratif 
hem de kullanışlı bir sistem olarak 
tasarlandı. Sistemde, isteğe bağlı 
olarak kendinden yaldızlı, toz - leke 
tutmayan özel ESPC boya kullanı-
labiliyor. 

Soft-Touch 
Kir Tutmaz Yüzey

İster gagalı gömme 

kilitli, ister anahtarlı 

kancalı kilitli, isterseniz 

mantar başlı ispanyoletli. 

İstediğiniz güvenlik ve 

opsiyonu seçmek bir 

Slidemaster özelliği.

Güvenlikli Kilit 
Seçenekleri
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SlideMaster 

 Neden 

SlideMaster,  özel tasarımı 
sayesinde,  1+1 raydan istenilen 
sayıya kadar ray yapabilmeye 
imkan verir. İstediğiniz kadar panel 
sayısına ulaşılıp, minimum ve mak-
simum açıklıklar istenilen esneklik-
te kapanıp, açılabilir.

Sonsuz Raylı 
Sistem 
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Soft
   Touch

1,50 cm

için

SlideMasterISICAMLI SÜRME SİSTEM

SlideMaster hem eşikli hem de 

eşiksiz olarak kullanılabilir. Resto-

ranttan, kafeye, kışbahçesinden, 

balkona esnek çözümler sağlar.

Eşikli – Eşiksiz Kullanım
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Albert Genau pahalı mıdır?
Pahalı değiliz. Her keseye uygun, farklı 
özelliklerde sistemlerimiz bulunmakta. 
Türkiye’de tek, paslanmaz malzeme ile 
30 yıl paslanmazlık garantisi ve Alman-
ya PFB Teknik Enstitüsü’nce sertifikalı, 
cambalkon sistemi Albert Genau’dadır.  
Cambalkon bir kere yaptırılır. Fiyat 
kıyaslaması yaparken;  paslanmazlık, 
belgeli garanti, yapan kişinin yetkilen-
dirilmiş olması, ürünün arkasında hangi 
firmanın olduğu, markası gibi etkenleri 
kesinlikle göz önünde bulundurunuz.  

Ürün ile ilgili garanti veriyor musu-
nuz?
Tüm sistemlerimiz, 30 yıl paslan-
mazlık, T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı onaylı 2 yıl parça garantilidir. 
Türkiye’deki tek uluslararası sertifikalı 
cambalkon sistemidir.

Ben, sıcak bir bölgede yaşıyorum. 
Isıcamlı cambalkona ihtiyacım var 
mı ?
Isıcam Konfor serisi kullanılan cam-
balkonlarda, evinizin ısısını korumanın 
yanı sıra, güneş ışınlarını da dilediğiniz 
ölçüde kontrol edebilirsiniz. Yazları 
serin, kışları sıcak bir balkona sahip 
olursunuz.

Uzun bir alanım var, tüm sistemi tek 
yere toplayabilir miyim?
SlideMaster, en geniş alanları en az 
panel sayısı ile geçebilme odağına göre 
tasarlanmıştır. Sistemin uygulanacağı 
yere uygun olarak, ray sayısı artırılarak, 
tüm sistem tek yere toplanabilmektedir.

Aklınızda 
kalmasın

Sürme sistem her türlü açı ve yay 
alanlarda kullanılabiliyor mu?
SlideMaster,  düz, L ve U şeklindeki (900 
-2700 birleşimli alanlar) alanlarda kullanı-
labilmektedir.

Sürme sistemde camlar kolay temiz-
lenebilir mi?
Sistemde, kanatlar özel tasarımı 
sayesinde birbirinden ayrılıp, ayrı ayrı 
konumlandırılabilir. Oluşan bağımsız 
kanatlar hem içten, hem dıştan siline-
bilmektedir. Sistem profilleri temizlik 
detayı dikkate alınarak, girintili çıkıntılı 
(ondüla) yapıdaki profillerden kaçınıl-
mıştır.

Sistemin tekerleri ile ilgili herhangi 
bir sıkıntı yaşarmıyım?
Patentli Speed-HD tekerler 150 kg 
panel taşıma kapasitesine sahiptir. 
Tekerlerde gerekli mukavim yapıyı ve 
uzun ömrü garanti etmek adına, özel 
paslanmaz rulmanlar, mühendislik metal 
ve plastikleri kullanılmaktadır.

Perde, Kepenk, Sineklik  uygulanabi-
liyor mu?
Sistemin üzerine takılan bir profile 
(opsiyonel) herhangi bir perdeciye yap-
tırdığınız stor perde sistemi adapte edi-
lebilir. En dıştaki raya da, kepenk veya 
sineklik uygulaması yapılabilmektedir.

Nasıl satın alabilirim?
Albert Genau ürünlerini, sadece yetkili 
bayilerimizden satın alabilirsiniz. Tüm 
bayilerimize www.albertgenau.com 
internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Kış bahçelerine ve teraslara uygun 
mu ?
Apartman, villa, cafe, restaurant, otel 
vb. her türlü mekanlarda kullanıma 
uygundur. Ayrıca, Albert Genau kış 
bahçesi ve otomatik pergola sistemleri 
ile tam uyumludur.

ISICAMLI
SÜRME
SİSTEM

SORUDA

SlideMaster

SlideMaster, standart olarak 4 raylı olup, her 
bir panel bir rayda hareket eder. En içteki 
paneli kapanma yönüne göre hareket ettirdiği-
nizde, her panel birbirine kenetlenip, birbirini 
çekerek  hareket eder.  Çektiğiniz paneli, son 
noktaya getirdiğinizde, kendiliğinden kilitle-
nerek kapalı hale gelir. Yukarıdaki hareketleri 
diğer yönde yaparak sistem kısmen veya 
tamamen, kolayca açılabilir.

ISICAMLI SÜRME SİSTEM

NASIL ÇALIŞIR ?

Uygulama Şekilleri (Üstten Görünüm)



“Albert Genau sistemlerini 
Türkiye’de 115 bayisi ve 
dünya’nın 32 ülkesine yayılmış 
bayileri aracılığıyla tüketicilere 
sunmaktadır.
Türkiye’de de Dünya ile 
aynı anda mekanların keyfi 
yerinde...


