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İklimini
Kendin
Belirle

PİVOTroof Alüminyum Panel Sistemleri; 120° açılarak hareket edebilen panelleri ve renk çeşitleri ile ev ve 
işyerlerinizde yenilikçi ve modern bir yaşam alanı yaratır.

PİVOTroof Aluminum Panel Systems; 120°  panels that can move by opening and with color types an innovative 
and modern living space is created in your home and workplaces.

UV Önleyici
UV Preventer

Rüzgar Önleyici
Wind Preventer

Yağmur Önleyici
Rain Preventer

%100 Alüminyum
Taşıyıcı

%100 Aluminum 
Structure

TPE Tescilli Tasarım
TPE Proprietary 

Design

CE Kalite Belgeli
CE  Quality

Certified
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PİVOTroof Alüminyum Panel Sistemleri ile ikliminizi kendiniz belirleyip seçtiğiniz 
mevsimin tadını çıkarabilirsiniz. 

With PİVOTroof Aluminum Panel Systems, you can determine your climate and 
choose your own you can enjoy the season.

Ürünlerimiz motorlu sistemle çalışmakta 
olup, kendinden alıcılı orjinal kumanda ile 
kullanılmaktadır.

Our products are working with motor system 
and self-receiver with original control are used.

Panelimiz poliüretan köpük dolgusu ile 
ekstra yoğuşma, ses ve ısı yalıtımına 
olanak sağlar. 

Our panel is filled with polyrethane foam 
extra condensation sound and thermal 
insulation enables.

PİVOTroof
Kapalı Görünüm 
Indoor Appearance

İklimini Kendin Belirle

3- Ray
Track

1- Oluk
Groove

B- Arka Yalıtım Profili  
Rear Insulation Profile

A- Ön Yalıtım Profili
Front Insulation Profile

Alüminyum Panellerin senkronize hareket ederek 
birbirini aynı anda kilitlemesi sayesinde paneller arası 
yalıtım sağlanmış olur.

Aluminum panels by moving synchronously inter locking 
of each other at the same time insulation is provided.

PİVOTroof
Açık Görünüm

Outdoor Appearance 

www.tual.com.tr

120°

120° hareket 
edebilen Eliptik 
tasarımı sayesinde 
dışarıdan gelen  
maddelerin mekana 
düşmesini engeller.

Thanks to its elliptical 
design, which can 
move 120°, it prevents 
materials from falling 
into the place.

Standart Panel
Standard Panel

Yalıtımlı Panel
Insulated Panel

2- Panel
Panel

Lmax: 800 cm

Wmax
: 4

20 cm

30 cm

1

3

4

2

A

B

Tasarım patenti firmamıza ait olan PİVOTroof 
Alüminyum Panel Sistemleri,  kendi içinde 

geriye doğru aynı anda senkronize hareket 
edebilmekte ve güneş kırıcı olarakta 

kullanıma olanak sağlamaktadır. 

PİVOTroof Aluminum Panel Systems, whose 
design patent belongs to our company, are 

backwards in themselves it can simultaneously 
synchronize movement and allows to be used 

as a sun breaker. 

4- Kiriş Profili
Beam

Panel sistemimizdeki gizli oluklar sayesinde su 
tahliyesi ön dikmelerden yapılmaktadır. 

Thanks to the hidden grooves in our panel system, 
water evacuation is done from the front struts.
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