PŘIVÍTÁNÍ
S ELEGANCÍ
A KLASIKOU

Vchodové
dveře v systému
S 9000

Přesvědčivé argumenty
JISTÁ BUDOUCNOST V JEDNÉ LINII
S profilovým systémem S 9000 získáte moderní prohloubený systém, který lze využít jak
v novostavbách, tak i při renovaci. Tímto způsobem se S 9000 přidává k nové platformě
určené pro výrobu oken, domovních dveří a zdvižně posuvných dveří ve výrobním programu firmy GEALAN. Vchodové dveře S 9000 Vás navíc přesvědčí následujícími argumenty:
řešení štulpů
pro okapnice

vhodné pro skla a panely s
tloušťkou do 52 mm (s STV® do
54 mm)

GEALANacrylcolor®

široký výběr barev v povrchové
technologii GEALAN-acrylcolor®
i z mnohadekorativních fólií či
hliníkového opláštění
velmi dobrá statika díky velkým
vyztužovacím komorám,
odpovídajícímu ocelovému
vyztužení a vhodnému
zpevnění rohů

optimální ochrana před
nárazovým deštěm

moderní 5 komorová technologie s vynikající tepelnou izolací

termicky dělený bezbariérový práh
k
loub
ní h
b
e
m
stav 2,5 m
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STABILITA

TEPELNÁ IZOLACE

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

pevné spojení PVC a hliníku západkovým mechanismem ve dvou úrovních

vynikající termické dělení, i v oblasti uzavíracích
bodů kombinací hliníku a PVC

práh s výškou 20 mm splňuje požadavky pro bezbariérové stavby podle DIN 18040-2

minimalizace rosení a tvorby tepelných mostů
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a

systémové řešení okapnic
opticky vylepšuje dveřní
elementy a zajišťuje optimální
těsnost kartáčovým těsněním v
několika rovinách

82,5
mm

Varianty vchodových dveří
VÍTÁ VÁS ELEGANCE A KLASIKA
Vchodové dveře jsou vizitkou domu. Vstupní části dodávají šarm a estetiku. GEALAN nabízí svým novým
dveřním systémem S 9000 každému to pravé pro jeho individuální vkus. Můžete se rozhodnout mezi
klasickou variantou a variantou s přesahem křídel. A díky flexibilitě barev četných fóliových dekorů máte
možnost přizpůsobit své nové domovní dveře celkovému vzhledu své fasády.

KLASIKA

DESIGN

Už s klasickou variantou vcho-dových dveří
propůjčujete svému domu zcela osobitý styl. Neboť
při hře s formou a barvami nejsou stanoveny
žádné hranice. Vytvořte si vchodové
dveře podle svých vlastních
představ.

Pohled na křídlo dveří
s designovou úpravou nabízí
nejvyšší míru estetiky, aniž by byla
negativně ovlivněna bezpečnost a tepelná izolace. Máte více prostoru k tvořivosti a zároveň se
díky chybějícím spojům a spárám dveře velice
snadno čistí.
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Povrchová úprava

Barevná akrylová vrstva je dvakrát tak tvrdá než povrch bílých
PVC oken. Má vysokou odolnost
proti poškrábání a je velmi odolná
vůči povětrnostním vlivům. Pololesklý, hladký a neporézní povrch
odpuzuje prach a nečistoty. Olupování, oprýskání i obtěžující opravy nátěru nepřicházejí v úvahu.
Okna s GEALAN-acrylcolor®em
jsou prakticky bezúdržbová a velice snadno se čistí.

GEALANacrylcolor®

 www.gealan.cz

ATRAKTIVNÍ
DŘEVODEKORY
A JEDNOBAREVNÉ
FÓLIE
Pro Vaše okna si můžete vybrat
z kvalitních dřevodekorů nebo
jednobarevných fólií – např. fólie na vnější straně s klasickým
bílým povrchem z interiéru
nebo oboustranné fóliování pro
obzvlášť zajímavý vzhled.
Vyberte si ze široké nabídky povrchových úprav, která odpovídají Vašim potřebám a hodí se do
Vašeho domu.

REALWOOD
Existuje nepřeberné množství
dekoračních fólií v designu
dřeva. Ale pouze fólie Realwood
propůjčí Vašim oknům speciální
vzhled a charakter, neboť se lesknou výrazně méně než běžné,
dřevo imitující fólie. Atraktivní
ražená struktura dodává plastovým oknům přirozený vzhled
dřeva, i když samotná fólie ze
dřeva vyrobena není. Je jedno,
jaké barevné provedení z 6 atraktivních tónů zvolíte - nové fólie
Vás nadchnou svým povrchem,
který velmi věrně imituje optiku pravého dřeva. Přitom nelze
opomenout jejich funkční výhody: přesvědčí Vás svou dlouhou
životností, odolností vůči UV
záření a povětrnostním podmínkám. Fólie jsou navíc díky
speciální povrchové struktuře
nenáročné na údržbu a odpuzují nečistoty. Fólie Real
wood
jsou k dostání v následujících barevných provedeních:

BAREVNÁ ROZMANITOST ALUKLIPU
Vchodové dveře z profilového
systému S 9000 s předsazeným
hliníkovým opláštěním v sobě
spojují přednosti obou materiálů
– hliníku a plastu. Vysoká
funkčnost a moderní hliníkový
design propůjčují nemovitostem
exkluzivní vzhled a zároveň vynikající tepel- nou izolaci díky plastovému jádru dveří. Vchodové
dveře s předsazeným barevným
hliníkovým opláštěním jsou
nejen odolné a mají dlouhou
životnost; zároveň nabízí rozsáhlé možnosti individuálního barevného uspořádání.
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