“Finestra IDEA” Ürününe İlişkin Sunum
Serramenti Pisetta 50’li yıllarda Trento şehrinin dışında kalan Albian’ın tarihi merkezinde
kurulmuştur.

Serramenti Pisetta Kurucusu olan Ernesto Pisetta’nın profesyonellik ve özveri sayesinde küçük
çalışma atölyesini yıllar içinde güçlü ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilir, yenilikçi çözümler ve
kaliteli ürünler üreten büyük bir ahşap pencere ve kapı üreticisine çevirmesi ile günümüze
gelmiştir.
Hâlihazırda üçüncü nesil olan Pisetta kardeşler; Diego, Marco ve Katia tarafından yönetilmektedir.
“Ekip” konsepti; bağlılık, kararlılık, üstün yaratıcılık ve detaylara dikkat edilmesi firmada dönüm
noktası olan yeni ve benzersiz bir çerçevenin üretilmesini sağlamıştır: IDEA Pencere. Pisetta
Kapı&Pencere tarafından geliştirilmiş olan IDEA, dizayn ve teknolojinin birlikte yer aldığı yeni bir
ahşap pencere türüdür.
IDEA uzun ve zahmetli çalışmalar sonucunda, geleneksel pencere yapısının daha estetik ve daha iyi
performansa sahip olması ihtiyacı ile oluşturulmuştur.
Pisetta Kapı’nın patentli ürünü “Kenetlenen Sistem” in ismi aynı zamanda ürünün önemli teknik
karakterini de tanımlamaktadır.

IDEA ürünün içi, son teknoloji ile donatılmış, yüksek kalitede beyaz dişbudak, gül ağacı, ceviz, tik,
zeytin ve benzeri masif ağaç ile kaplıdır.
Üründe aynı zamanda evinizde kişisel zevkinize göre bir dokunuş yaratmanızı sağlayacak jüt, deri,
kozalak, ceviz, bambu, varak gibi orijinal ve özel maddeleri kullanmak da mümkündür.
Katlanabilir yapısı sayesinde pencerelerin yapısı geliştirilmiş ve aynı zamanda da yüksek konfor
vermesi sağlanmıştır.
IDEA pencereler aynı zamanda kendi evinizi dizayn ederken yaratıcılığınızı da ön plana çıkarmanızı
sağlayacaktır.
IDEA pencerenin dışı hava şartlarına uygun olacak şekilde alüminyum, masif ağaç, okumè, iroko ve
meşeden kompoze edilmiş bir yapıdan oluşmaktadır.
Dış alüminyum RAL skalasından çeşitli renklerde mevcut olup termofiksaj tozlar ve “Koryum” ile de
çeşitlendirilebilmektedir. Kullanılan bu alüminyum, üstün korozyon dayanıklılığı sayesinde Avrupa
ticari markası olan “Quali-coat” ile tescillenmiştir.
Pisetta Kapı camın içine yerleştirilen, fotovoltaik panellerdeki gibi bir sistem ile gölgeleme veya
karartma sağlayan, entegre perdelemeler yaratarak güneşten koruyan bir sistemi de müşterilerine
sunmaktadır.
Son olarak, pencerenin termal karakterlerinin yanı sıra müşterilerin ihtiyaçlarına göre akustik,
hırsızlık gibi farklı konularda da seçici çözümler yaratan IDEA Pencere’de bu gibi özellikler için
pencerenin yapısında dış elementlerin eklenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
IDEA, pencere konseptinin gelişmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. IDEA ile pencereler
ahşabın sıcaklığını barındıran, evi daha güzel ve rahat hale getiren gerçek birer mobilya haline
gelmiştir.
“Made in Italy” kalitesiyle…

