


Vertical Sliding Window
Duowin is a vertical sliding window system that has one or 
more sliding sashes.

Düşey Sürme Pencere
Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla 
hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Hareketli Kanatlar
Duowin’deki her iki kanat da birbirinden bağımsız olarak 
hareket edebilir.

Movable Sashes
Each of two sashes of Duowin could move 
independently.



Safe Use
Sashes could stay at the point where they are released 
thanks to the carrier mechanisms . 
This feature enables window to be used safely and opened up 
to desired height.

Güvenli Kullanım
Kanatlar taşıyıcı mekanizmalar sayesinde bırakılan 
noktada düşmeden durabilir. 
Bu özellik pencerenin güvenli kullanımına ve pencere 
kanatlarının istenildiği kadar açılabilmesine olanak sağlar.

Isı Yalıtımı
Isı yalıtımlı profiller ve çift cam sayesinde farklı iklim 
koşullarında rahatlıkla kullanılabilir.
Isı yalıtımlı doğrama 
 - rüzgar dayanım gücü yüksektir, 
 - terleme yapmaz, 
 - yangın yönetmeliğine uygundur.

Thermal Break
Duowin could be used  under different climate conditions 
thanks to thermally insulated profiles and double pane 
glasses.
Thermally insulated profiles
 - have high wind resistance force,
 - do not sweat,
 - are appropriate to fire codes.
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Glazing Options
Suitable to different climate conditions thanks to the 
thermally insulated glazing frame profiles that could be used 
with several glaze thicknesses. 

Cam Seçenekleri
Farklı cam kalınlıklarıyla kullanılabilen ısı bariyerli çerçeve 
profilleri sayesinde, farklı iklim koşullarında kullanıma 
uygundur.

- Üretici, sürekli araştırma ve geliştirme  sebebiyle 
sistemde  değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Producer is keeping rights to make changes in the system 
due to the continuous research and development.
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Automatic Use
Fully automatic by the integration of motor and sensor, both 
ease of use and security is realized at the highest level  by 
controlling with remote controller.

Otomatik Kullanım  
Motor ve sensörün sisteme dahil edilmesiyle tam otomatik, 
uzaktan kumanda ile kontrol edilerek, hem kullanım kolaylığı 
hem de güvenlik koşulları en üst düzeyde gerçekleştirilir. 



Modern Design
Duowin could be used in modern interior design thanks 
to stylish acceessories option. Different design solutions 
could be presented upon request.

Color Options
Duowin could be produced in any color thanks to powder 
coating and anodized coating. 

Veneering
Various decorative surface applications such as wood 
veneering could be used.

Modern Tasarımların Adayı
Duowin, farklı mekan tasarımlarına uygun aksesuar 
seçenekleriyle  modern tasarımların bir parçası olacaktır. 
Talep doğrultusunda farklı tasarım çözümleri sunulabilir.

Renk Seçenekleri
Duowin, elektrostatik toz boyama teknolojisi sayesinde 
istenilen renklerde üretilebilir ya da eloksal kaplanabilir.  

Kaplama
Ahşap gibi farklı dekoratif yüzey uygulamalarıyla 
kullanılabilir.

Solution Partner in Small and 
Narrow Spaces

Küçük ve Dar Mekanlarda 
Çözüm Ortağı



Benefits
Lightness
Security
High performance

Sağlanan Fayda
Hafiflik
Güvenlik
Yüksek verim 

Cleaning Friendly
Both of the sashes of Duowin are able to be tilted. 
This enables the outer surfaces of the window to be 
cleaned easily.

Temizlik Dostu 
Duowin’de her iki kanat da vasistas açılabilir.
Bu durum , pencere kanadının iç ve dış yüzünün rahatlıkla 
temizlenebilmesine olanak sağlar.
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Usage Areas
Vertical sliding sash windows are used in various historical 
and modern buildings.

Kullanım Alanları
Giyotin pencere sistemleri çeşitli tarihi ve modern yapılarda 
kullanılır. 
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