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STANDART
AÇIKLIKLAR İÇİN

TASARLANMIŞ
YÜKSEK 

PERFORMANS

• Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
• Sürme Sistemleri’nin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi

tasarım,
• Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
• “IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern

  ve estetik renk seçenekleri.

• With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
• An innovative design that provides high air&water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of

sliding systems,
• Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
• “IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with

modern and aesthetic colour options.

IQ - 1550 ARMA

ARMA Sürme Sistemleri standart açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. ‘Ekipman’ anlamına gelen ismi ile sürme 
sistemlerinin basit ve estetik uygulanabilirliğini temsil etmektedir. Standart Sürme Sistemleri için aranan yüksek 
performans ARMA‘da sizleri beklemektedir.

ARMA is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means “Equipment”, thereby 
representing the simplicity and aesthetic applicability provided by sliding systems. The high performance required for 
sliding systems is waiting for you in the series ARMA.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Kanat Yüksekliği / Sash Height
Kanat Genişliği / Sash Width
Orta Kanat Genişliği / Transom Width
Kasa Yüksekliği / Frame Height
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity

75 mm
32 mm
40 mm
45 mm
20 mm

20-22 mm
Max. 120 kg





• Geliştirilmiş su tahliye sistemi sayesinde yüksek su tahliye performansı,
• Çok noktalı conta ve fırça baskıları sayesinde harika hava geçirimsizlik  performansı,
• Pratik aksesuar yapısı sayesinde gelen kullanım kolaylığı ile çok noktalı   kilitleme sistemi güvenliği,
• Daha geniş ve yüksek açıklıklarda uygulanabilme imkanı,
• “IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern

ve estetik renk seçenekleri.

• Perfect water draining performance with the improved water draining system,
• A wonderful airtight performance with multi-point gasket pressures,
• Ease of use with the practical accessory structure and the security provided by multiple-point locking system,
• Possibility to apply in wider and higher dimensions,
• “IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with

modern and aesthetic colour options.

IQ - 1350 INGENTIS

INGENTIS geniş açıklıklar için tasarlanmış bir Kaldır & Sür sistemidir. ‘Devasa Büyük’ anlamına gelen ismi ile sürme 
sistemlerinin geniş ve yüksek yapılabilme imkanını temsil etmektedir. Kaldır & Sür sistemleri için aranan yüksek 
performans değerleri INGENTIS‘de sizleri beklemektedir.

INGENTIS is a performance Lift & Slide system designed for large dimensions. Its name means “Huge”, thereby 
representing the opportunity provided by sliding systems to be erected wide and high. The high performance values 
required for Lift & Slide Systems are waiting for you in the series INGENTIS.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Kanat Yüksekliği / Sash Height
Kanat Genişliği / Sash Width
Kasa Yüksekliği / Frame Height
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity

98.4 mm
64.2 mm
42.7 mm

24 mm
18-44 mm

Max. 400 kg





• Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
• Sürme Sistemleri’nin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi tasarım,
• Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
• Sürme sistemi için tasarlanan profiller ile Kaldır & Sür sürme yapılabilme  imkanı,
• “IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri sayesinde özel statik renkler, harika  eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve

estetik renk seçenekleri.

• With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
• An innovative design that provides high air&water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of sliding

systems,
• Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
• A Lift & Slide possibility with the profiles designed for the sliding system,
• “IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern

and aesthetic colour options.

IQ - 1150 MOVENTIS

MOVENTIS Sürme Sistemleri’nde geniş açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. ‘Hareketli’ anlamına gelen ismi ile sürme 
sistemlerinin kullanım kolaylığını temsil etmektedir. Sürme Sistemleri için aranan yüksek performans MOVENTIS‘de sizleri 
beklemektedir.

MOVENTIS is a sliding system designed for large dimensions in sliding systems. Its name means “Active”, thereby representing 
the ease of use provided by sliding systems. The high performance required for sliding systems is waiting for you in the series 
MOVENTIS.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Kanat Yüksekliği / Sash Height
Kanat Genişliği / Sash Width
Orta Kanat Genişliği / Transom Width
Kasa Yüksekliği / Frame Height
Isı Yalıtım Köprüsü /  Polyamide Thermal Break
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity

78 mm
45 mm
50 mm

50.5 mm
14.8 mm

20-28 mm
Max. 200 kg



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.

•

•

•
•

•

•

•
•



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

•

•

•

•

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.

•

•

•
•

•

•

•
•

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.

•

•

•
•

•

•

•
•



SÜRME
SİSTEMLERİNİN
EN İDDİALI
PERFORMANSI



IQ - 1050 RENOVATIO

RENOVATIO geniş açıklıklar için tasarlanmış bir performans sürme sistemidir. 'Yeniden Doğmak’ anlamına gelen ismi ile  
sürme sistemlerinin yeniden doğuşunu temsil etmektedir. Eğer bir sürme sisteminde açılır bir doğramanın performansını 
arıyorsanız RENOVATIO tam da size göre dizayn edilmiş bir sürme sistemidir.

RENOVATIO is a performance sliding system designed for large dimensions. It represents the rebirth of sliding systems 
with its name meaning “Regenerate”. If you seek the performance of an opening system in a sliding system, then 
RENOVATIO is a sliding system designed exactly for you.

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features 
Kanat Yüksekliği / Sash Height
Orta Kanat Genişliği / Transom Width
Kasa Yüksekliği / Frame Height
Isı Yalıtım Köprüsü / Polyamide Thermal Break
Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity

76 mm
85 mm
40 mm

14,8 mm
24-30 mm

Max. 250 kg

Geliştirilmiş su tahliye sistemi sayesinde yüksek su tahliye performansı,
Çok noktalı conta baskıları sayesinde mükemmel hava geçirimsizlik performansı,
Pratik aksesuar yapısı sayesinde kontrol ve kullanım kolaylığı,
Mükemmel açılıp kapanma sistemi ile neredeyse açılır sistem performans değerleri,
Daha geniş ve büyük açıklıklarda uygulanabilme imkanı,
“IQ COLORS ve IQ EFFECTS” renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern 
  ve estetik renk seçenekleri.

Perfect water draining performance with the improved water draining system, 
A perfect airtight performance with multi-point gasket pressures,
Ease of use with the practical accessory structure,
Values almost close to opening system performance that are provided by the perfect opening-closing system,
Possibility to apply in wider and larger dimensions,
“IQ COLORS and IQ EFFECTS”, special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with 
 modern and aesthetic colour options.

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•





IQ - 4000 KEPENK

Binalarımızın nostaljik yapısı kepenk en modern haliyle geri dönüyor! 
Cephelere kattığı estetik, başka hiçbir yapı malzemesi ile 
sağlanamayan kepenk sistemleri, artık VİVAL ile evinizde, iş 
yerinizde, her yerde...

Nostaljik ve estetik görünüm,
Kolay açılıp kapatılabilen mekanik aksesuarlar,
Alüminyumun sunduğu sınırsız renk seçenekleri,
Her türlü doğrama ile yaratılan mükemmel uyum sayesinde gelen 
güvenlik,
İster katlanır ister aç-kapa ister sürme kepenk yapılabilme imkanı.

The vintage component on our buildings, the shutter is back with its 
most modern form! With VIVAL, shutter systems, unmatched as a 
construction material with respect to contributing to the aesthetic 
appearance of facades, now comes to your homes, workplaces and 
everywhere else...

Vintage and aesthetic appearance,
Easily collapsible mechanical accessories,
Unlimited options in color provided by aluminum,
Safety provided by perfect harmony with all types of joinery,
Foldable, collapsible or sliding shutter options.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

IQ - 4100 KATLANIR KAPI

Günümüzün giderek artan kullanım oranı ile vazgeçilmezi katlanır kapı 
sistemleri artık VİVAL ile evinizde, iş yerinizde her yerde...

Katlanır kapı sistemlerindeki en pratik açılıp kapatılabilme imkanı,
Restoran ve teras kullanımları için mükemmel uyumluluk,
Alüminyumun sunduğu sınırsız renk seçenekleri,
Kapama profilleri ve işlevsel conta yapısı sayesinde gelen yalıtım,
Minimal eşik profili sayesinde gelen minimum kasa yüksekliği,
İster sağa ister sola isterseniz her iki yana toplanabilme imkanı.

With VIVAL, modern foldable door systems that are being used 
increasingly today, now comes to your homes, workplaces and everywhere 
else...

Can be opened and closed, which is the most practical feature of foldable door 
systems,
Perfectly compatible for use in restaurants and terraces,
Unlimited options in color provided by aluminium,
Insulation provided by closing profiles and functional seal structure,
Minimal frame height provided by the minimal threshold profile,
The option the retract to both sides, left and right.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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