
Valamennyi  
jellemző méret

GEALAN-KUBUS®

Az egyszerűen szép ablak



100 mm 100 mm100 mm

ÚJ EGYSZERŰSÉG A DESIGN-BAN

A GEALAN-KUBUS® rendszer új formai megjelenést definiál az építé-
szetben. A több fény és átláthatóság a nagy üvegfelületeknek köszön-
hetően új megvalósítási lehetőségeket nyit. Az ablakszerkezet a belső 
térben a síkban fekvő, zavaró fugák nélküli keretekkel, kívülről pedig a 
szögletes élekkel meggyőző formát nyújt, harmonikus modern meg-
jelenést biztosít.

NÉGYSZÖGLETES ÉS SZINTE NEM LÁTSZÓ

A rendszer befoglaló mérete a tok-szárny kombinációnál és a kö-
zépen felnyíló csomópontnál is csak 100 mm. Ezzel a középső és 
oldalsó látszó méretek egyformák, amely szimmetriát és esztétikus 
megjelenést ad.

Egységesen 100 mm látszó szélesség, a kétszárnyú ablaknál is

A kevesebb több

0 100 mm

Klasszikus rendszer  
látszó szárnnyal

GEALAN-KUBUS®látszó szélesség



KISS-ELV: KEEP IT SMALL AND SIMPLE

  Körben azonos szögletes forma – kivül 
és belül is.  Kívülről nem látható szárny.

 Üvegléc és zavaró fugák nélküli szárny, 
síkban fekvő megjelenés opcionális 
klipsz-profillal .

 Egyedülálló felületi minőség exkluzív 
GEALAN-acrylcolor® technológiával  
a külső oldalon.

 Az innovatív STV® ragasztott üveg 
technológia lehetővé teszi a tömítőprofil 
nélküli megjelenést és maximális stabili-
tást eredményez.

 Kiemelkedő hőszigetelés a habosított 
profilkamrának köszönhetően

A kevesebb több
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GEALAN- 
acrylcolor®

STV®

IKD®

Antoine de Saint-Exupéry 
„A tökéletesség nem az, amihez nincs 
mit hozzátenni, hanem amiből nincs mit 
elvenni.“



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ KERET GEOMETRIA

A GEALAN-KUBUS® rendszer praktikussága meggyőző – mindenek előtt az ablak tisztításakor. 
Ennek érdekében a geometriai kialakításakor nagy hangsúlyt fektettünk a sima körvonalakra, a 
tokban nem helyezkedik el tömítés és lendületes ívű középgát került beépítésre.

100 MM – VALAMENNYI JELLEMZŐ MÉRET
• Nincs üvegléc

• 100mm látszó szélesség és vastagság a tok-szárny kapcsolatnál és középen is

• Síkban fekvő belső megjelenés

• Tiszta kontúrvonalak

HOZZÁ ILLIK:

S 9000 DESIGN EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

ÉS S 9000 BEJÁRATI AJTÓ RENDSZER
A GEALAN-KUBUS® kombinálható az S 9000 
rendszerrel és alkalmas ablak és balkonajtó 
gyártáshoz.

Több már nem lehet! A GEALAN-KUBUS® formai megjelenése új per-
spektívákat és maximális kialakítási lehetőségeket nyit a tervezők szá-
mára. Mindegy hogy látszó, félig takart, vagy teljesen takart kerettel 
készül – a kialakuló arányok mély benyomást keltenek.

100% látszó

Falcsatlakozási lehetőségek

félig takart szinte nem látszó, 
takart
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GEALAN-KUBUS®

A tökéletes ablak-design

  www.gealan.hu


