
Tasarımıyla göz 
dolduran özel bir seri
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Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif 

Plaza No: 12 / 26 Çukurambar-

Çankaya-Ankara / TÜRKİYE

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sok. 

Bay Plaza No: 5 Kat: 3 

Ataşehir-İstanbul / TÜRKİYE

Tel : 0 (322) 247 23 90

Faks : 0 (322) 247 23 85

Tel : 0 (312) 440 16 15

Faks : 0 (312) 441 11 18

İzmir Bölge Müdürlüğü
Menemen Plastik İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik 
O.S.B Mahallesi, 5. Cadde No:4 
Menemen-İzmir / TÜRKİYE

Tel : 0 (232) 398 98 98

Faks : 0 (232) 328 18 46

Tel : 0 (216) 537 13 60

Faks : 0 (216) 537 13 64

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 Sok. 

Bozkurtlar Rezidans No: 52 Kat: 3 

D: 3 Seyhan-Adana / TÜRKİYE
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Üstün tasarımla 
konfora kavuşun

80 mm genişlik üzerinde yapılandırılan, 52 mm cam kalınlığına sahip 
olan, düşük Ug değerindeki üçlü cam uygulamalarına olanak sağlayan 
Legend Sistemi; pencerenize ait ısı iletkenlik değeri, profil kesiti ve 
cama ait ısıl değerlerin bir araya gelmesi ile üstün U pencere değerini 
oluşturmaktadır. 90 köşe dönüş, açılı köşe dönüş, greyaj ve cephe 
profilleri, yükseltme, kasa uzatma, kapatma ve pervaz profilleri gibi 
birçok özellikli detaya da çözüm oluşturmak amacı ile zengin yardımcı 
profil grubuna sahiptir. 

Mekanınıza en iyi ısı 
yalıtımını sunmak için 
Legend Sistemi’nde
en iyi materyal ve 
teknolojiler bir araya geldi.

STATİK GÜÇ

Legend Sistemi’nin profillerinde yer 

alan yüksek statik değerli destek 

sacları ile rüzgâr yükünün fazla olduğu 

bölgelerde yapılacak statik 

hesaplamalar göz önünde 

bulundurularak en uygun profil ve sac 

belirlenir. Sacların statik yönden 

yüksek mukavemete sahip olması, 

sistemde görüş alanının artırılmasını 

sağlamaktadır.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Legend Sistemi; standart kasadan 

pervazlı kasaya, orta kayıttan statik 

orta kayıta, kanat ve damlalıklı kanat 

seçeneklerinden içe ve dışa açılan kapı 

kanat profillerine ve kanat adaptörüne 

kadar geniş bir ürün grubuna sahiptir. 

CAM UYGULAMALARI

24, 30, 36, 44 ve 52 mm cam kalınlığı 

uygulamaları, zengin renk alternatifleri 

ile Legend Sistemi, her zevke uygun 

çözümler sunar.



Legend Sistemi, 80 mm 
genişliğinde ve 6 odacıklıdır. 
Yüksek performans kriterleri göz 
önünde bulundurularak profillerde 
en uygun yapı taşları bir araya 
getirilmiştir.

: 80 mm

: 6

: 3 ( Orta Contalı )

: TPE Gri / Siyah

: Tek Tırnaklı - PCE Contalı 

: 24, 30, 36, 44, 52 mm

: TS EN 12608 - 1

: 0.92 W / m2K 

Profil Genişliği

Odacık Sayısı

Conta Sayısı

Conta

Çıta

Cam Kalınlıkları

Standart

Isı İletkenlik Kat Sayısı (Uf)

Efsanevi yalıtım, 
yüksek performans

Yüksek performans kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanan 
Legend Sistemi, 80 mm oturma genişliğine göre 6 odalı olarak dizayn 
edilmiş ve profiller en uygun yapı taşlarının bir araya getirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Sistemdeki profiller, TS EN 12608 - 1 standardına uygun 
olarak üretilmektedir.

80 mm platformunda olan Legend Sistemi’nin; 6 odacıklı, 3 conta (orta 
conta) konseptleri ile daha düşük ısı, iletkenlik katsayısı (Uf) hedeflenmiştir 
ve Uf değeri 0.92  W / m²K'dir.

80 mm genişliği, 6 odacıklı 
yapısı ve 3 contalı 3’lü cam 
uygulaması ile en zorlu hava 
şartlarında bile ısı ve ses  
yalıtımında üstün performans!

80 mm genişliği, 6 odacıklı 
yapısı ve 3 contalı 3’lü cam 
uygulaması ile en zorlu hava 
şartlarında bile ısı ve ses  
yalıtımında üstün performans!

(*Uw: 0.78 W / m²K)
* Upencere değeri, IFT-Rosenheim'da doğrama için hesaplanan değerdir.

Teknik Özellikler



Hayalleriniz kadar zengin çeşitliliğe sahip sistemde, 100'den fazla ürün ve renk 
seçeneği ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamaya hazır. 

Lamine Renkler

TS - EN - ISO
50001

TSE
TS-ISO-IEC-27001

TSE

BGYS

Doğanın renklerini 
koruyoruz.

Egepen Deceuninck, çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya ve 
sürdürülebilir bir yaşam hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda 2000 yılında 
%100 geri dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevreye duyarlı üretim 
gerçekleştiren Egepen Deceuninck, üretimini gerçekleştirdiği hiçbir 
ürününde kurşun ve benzeri ağır metalleri kullanmıyor ve profil üretimini 
çevre dostu kalsiyum- çinko stabilizen ile gerçekleştiriyor.

Pencere ve kapılar yüksek yalıtım değerleriyle 
daha sağlıklı bir çevre ortamı yaratmanın yanı 
sıra uzun ömrü, az bakım gereksinimi ve 
kullanım ömürlerinin sonunda %100 geri 
dönüştürülebilme  özellikleriyle  ön plana 
çıkmaktadır.

Metalik Antrasit Gri

Krem Antik Meşe Kiraz Altın Meşe

Budaklı Winchester Fındık Winchester Vizon

Antrasit Gri Koyu Meşe Venge

Gümüş Kül SiyahTitanyum Sand


