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●
re
gö

Standart çift

cam

●

DAHA AVANTAJLI!*
* Camdan kaynaklanan ısı
kayıplarında.

re
lara gö
am
tc

ndart çift camla
ra
Sta

öre ● Standart
ag
çif
lar

%50

EVİNİZ İÇİN HANGİSİNİ TERCİH EDERSİNİZ?
EviniziN KIŞIN
SICAK KALMASI İÇİN:

EVİNİZİN YAZIN SERİN,
KIŞIN SICAK OLMASI İÇİN:

kışın çayınız
soğumasın

kışın çayınız
soğumasın

yazın suyunuz
ısınmasın

•

Isıcam Sinerji, ısı kontrol özelliği sayesinde ısı
kaybını standart çift camlara göre %50 azaltır.
Isınmak için harcadığınız enerjiyi yarı yarıya
azaltarak yakıt masraflarından tasarruf
		
etmenizi sağlar.

•

Isıcam Konfor ile evinizin ısısını kontrolünüz altında
tutmanın yanı sıra, güneş ışınlarını da dilediğiniz
ölçüde kontrol edebilmenin benzersiz avantajını
yaşarsınız. Standart çift camlara göre; ısı kaybını
%50 azaltarak kışın yakıt, güneş ısısı girişini %40
azaltarak da yazın klima masraflarından tasarruf
etmenizi sağlar.

•

Isıcam Sinerji, ısı kontrol kaplamalı yapısıyla,
güneş ısısından maksimum oranda yararlanmanızı
sağlarken, ışık geçirgenliğinden ödün vermez.

•

Isıcam Konfor, ısı ve güneş kontrolü sağlarken
ışıktan ödün vermez.

•

Isınma probleminin önüne geçer ve pencere
önlerinin kışın soğuk olmasını önler.

•

Pencere önlerinin kışın soğuk, yazın da sıcak
olmasını önler.

•

Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları, standart çift
cama göre geciktirir.

•

Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları, standart çift
cama göre geciktirir.

•

Standart çift camlara kıyasla Isıcam Sinerji’yi tercih
etmeniz durumunda yapacağınız ek harcama,
ısıtma enerjisinden sağlayacağınız tasarruf ile
size 1-2 yılda geri döner.

•

Standart çift camlar yerine Isıcam Konfor’u tercih
etmeniz durumunda yapacağınız ek harcama,
klima yatırım maliyetinden ve ısıtma-soğutma
enerjisinden sağlayacağınız tasarruf ile size
1-2 yılda geri döner.

Çünkü paranız çok değerli.

HANGİ ISICAM HANGİ BÖLGELERDE KULLANILMALI?
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PERFORMANS DEĞERLERİ
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Isı kaybını
%50
azaltır

* TRC Ecotherm : Trakya Cam’ın ürettiği ısı kontrol kaplamalı (Low-E) cam
** TRC Ecosol
: Trakya Cam’ın ürettiği ısı ve güneş kontrol kaplamalı (Solar Low-E) cam
		 TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda yeni binalar için tavsiye edilen Up= 2,4 W/m2K değerine
		 (pencerelerin, cam+doğrama, ısı geçirgenlik katsayısı), Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor ile ulaşılabilmektedir.
ve

’da kaplama dış camın iç yüzeyinde yer almaktadır.

Çünkü eviniz çok değerli.

ISICAM FARKINI GÖZLERİNİZLE GÖRÜN.
lsıcam Sinerji ve lsıcam Konfor, Trakya Cam tarafından denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından
üretilmektedir. Ara boşluk çıtasında Isıcam Sinerji / Isıcam Konfor markasını ve Isıcam Yetkili Üreticisi’nin
ismini mutlaka arayın.

HOLOGRAM

HOLOGRAM

ISI KONTROLÜ
SAĞLAYAN KAPLAMA

ISI VE GÜNEŞ KONTROLÜ
SAĞLAYAN KAPLAMA

ARA BOŞLUK
İÇ ORTAM

DIŞ ORTAM

ARA BOŞLUK
İÇ ORTAM

10 YIL GARANTİ VE
BİR ÖMÜR BOYU SÜREN YALITIM
Isıcam Yetkili Üreticisi’nin sağladığı, 10 yıllık
garanti belgesini doğramacınızdan mutlaka isteyin.

Isıcam Yetkili Üreticileri ile ilgili bilgiye www.isicam.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent 34330 İstanbul
Tel: (0212) 350 34 29
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