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MAREA | Gizli Kayar Kapı Infinito | Açık bronz anodize perimetre çerçevesi | Alcantara® Finisaj

Ne
yapıyoruz?
İşletme modelimiz sahada çalışan benzersiz
ürünler sağlamak üzere tasarlanmıştır.
LINVISIBILE’de bu, sizlere şunları sunmaya
odaklandığımız anlamına gelir:

1.

2.

Ürün yelpazemiz:
1. BREZZA | Filo 10 Dikey Sürgülü kapı, Dikey Sürgülü kapı,
Dikey Sürgülü kapı, Infinito modeli

Yüksek düzeyde kişiye özel ürün tasarımında
gerçek destek

2. MAREA | Manuel veya motorize modelde bulunabilen Gizli
Kayar kapı, Altopiano ve Marechiaro Kaydirma Sistemleri, 105, 125, 150
mm duvar kalınlıkları için Sürgülü Kapı (Infinito ve cam panel versiyonlu)

Yüksek düzeyde güvenilir parçalar sunabilecek
olağanüstü bir deneyim ve yetkinliklerin kullanıldığı
üretim faaliyetleri

3. ALBA | 50 mm geleneksel panel kalınlığında Menteşeli kapı,
Filo 10 modeli, Infinito modeli, Yangına Dayanıklı EI30 modeli ve
Bükümlü kanat modeli

Konumu nerede olursa olsun inşaat alanına teslimat

4. ORIZZONTE | Duvar Doğrama sistemi ve Sürgülü sistem

Kurulum hizmeti, LINVISIBILE'de, “gerçekleşmesini
sağlamayı” önemsediğimiz anlamına gelir

5. Teknik Kilitler | Ekstra Kilitler, Nicchio ve Özel Kilitler

3.

ALBA | Filo 10 menteşeli kapı | Duvarkağıdı duvarla bütünlük sağlayan finisaj

Misyonumuz
Linvisibile
More than meets the eye
Çalışmamızın arkasında, gizli bir deneyim ve ayrıcalıklı
tasarımdan oluşan İtalyan tarihi yatar. Kesin teknik
bilgi, maksimum düzeyde “özelleştirme” ile birlikte,
en talepkar estetik istekleri ve fonksiyonel
beklentileri karşılamaya imkan veren, duvarla bütün
kapının gözle görülür basitliği ile maskelenmektedir.

MAREA | Gizli Kayar Kapı | Manuel Versiyon | Duvar Kaplamasıyla Bütünlük Sağlayan Ahşap Kaplama Finisaj

Teknik Kilitler | NICCHIO | Trapezoid versiyon | Finisaj Duvar kağıdı | İterek ve çekerek açılır

Tasarım
ALBA | Filo 10 Menteşeli Kapi | Deri ve Mermer Finisaj | Duvarla bütünlük oluşturan duvar doğrama sistemi

Benzersiz bir şey yaratmak
çok büyük çaba gerektirir.
LINVISIBILE'da, mümkün olan en
iyi çözümü sunmak için teknik genel bilgi,
deneyim ve araçlar bakımından tüm desteği
vermekten heyecan duyuyoruz.
Yüksek kalite ve istisnai sonuçlara sahip %100
Made in Italy ürünlerin yanısıra, alüminyum
çerçevelerimizde 10 yıllık istisnai bir
garanti ve tüm panellerimiz için 2 yıllık bir
garanti sunmaktayız.

ALBA | Menteşeli Infinito Kapi | Gümüş Anodize Perimetre Çerçevesi | Çok renk seçenekli Lake Retro Cam Finisaj

In service
Linvisibile sizlere yüksek kalitede,
A’dan Z’ye kurulum hizmetleri sunar.
Size yalnızca benzersiz ve eşsiz bir kapının
zevkini ve özgürlüğünü yaşamak kalacak.
Yaygın ve iyi organize olmuş uzman kurulumcu
ekibi ağımız ülke çapına yayılmıştır; bu ekiplerin
deneyimi ve profesyonelliği ürünlerimizin estetik
açıdan hoş, işlevsel ve yüksek düzeyde dayanıklı
olmasını sağlamak için hizmetinizdedir.

MAREA | Gizli Kayar Kapı | Çift kapılı versiyon | Cilalı lake finisaj | Oyuk kapı kolu
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LINVISIBILE products can contribute
to meet the building construction LEED®
rating system requirements

linvisibile.it

Bu belgeler, sadece ve münhasıran olarak Portarredo S.r.l.’nin
mülkiyetindedir ve fikir mülkiyeti haklarına ilişkin olan İtalyan yasaları
tarafından olduğu kadar uluslararası yasalar, akideler ve anlaşmalar
tarafından da korunmaktadır. Portarredo S.r.l.’nin,
yazılı yetkilendirmesi olmaksızın, tamamen veya kısmi olarak çoğaltılamaz,
kopya edilemez, tercüme edilemez veya hiçbir biçimde kullanılamazlar.
Basılmalarından önce bu belgelere büyük ihtimam gösterilmiştir. Buna
rağmen, teknolojik gelişimin sürekliliği nedeniyle ve ürün yelpazemizin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için sürekli uğraşı içinde bulunduğumuzdan
dolayı, tüm ürünlerimizin özelliklerini önceden haber vermeden
değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.

