Moderni PVC langų
ir durų sistema
GEALAN-KUBUS®

Tobuliems langams

Daugiau yra
mažiau

KVADRATINĖ IR BEVEIK NEMATOMA FORMA
Unikali sistemos savybė – vienodas 100 mm dydžio varčios ir rėmo bei
štulpo profilių kombinacijų plotis. Dėl to visos matomos rėmo dalys yra
vienodos, o tai suteikia estetikos ir simetrijos pojūtį.

Bendras 100 mm matomas plotis štulpo srityje

100 mm

100 mm

NAUJO DIZAINO PAPRASTUMAS
GEALAN-KUBUS® sistema apibrėžia naują plastikinių langų formų kalbą architektūroje. Iš išorės beveik nematoma varčia, vienodas matomo
rėmo plotis kartu su iš vidaus sutapdinta varčios ir rėmo plokštuma
suteikia langų konstrukcijai vienalytiškumo, mažina ribos tarp vidaus ir
lauko pojūtį. Statūs kampai pabrėžia bendro įspūdžio harmoniją. Daugiau šviesos ir skaidrumo dėl didelių stiklo plotų sukuria atviros erdvės
pojūtį, atveria naujas apipavidalinimo ir kūrybos galimybes.
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GEALAN-KUBUS® matomas plotis

Klasikinė sistema
su matoma varčia
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MAŽIAU RĖMŲ – DAUGIAU ŠVIESOS
  Stačiakampė optika tiek viduje, tiek
išorėje.  Iš išorės nematoma varčia.

 Naujo stiliaus lygus varčios paviršius
be stiklajuosčių, o dėl papildomai uždedamo profilio atsiveria naujos galimybės
sutapdinti varčios ir rėmo plokštumas iš
vidaus .

Antoine de Saint-Exupéry

„Tobulybė pasiekiama ne tada, kai nėra
ko pridėti, o tada, kai nėra ko atimti.“

acrylcolor

 Išorinėje pusėje nepakartojama spalvoto
paviršiaus kokybė išgaunama pritaikius
unikalią ACRYLCOLOR technologiją.

STV®

 Inovatyvi stiklo įklijavimo STV® technologija leidžia sukurti varčią „be ribų“, kartu
užtikrina maksimalų stabilumą.

IKD®

 Puiki šilumos izoliacija dėl specialių
šilumą izoliuojančių putų profilių viduje.

GEALAN-KUBUS®

Tobulas langų dizainas
ANGOKRAŠČIŲ IR RĖMŲ VARIANTAI
Geriau nebūna! GEALAN-KUBUS® langų sistema atveria architektams
maksimalias kūrybos galimybes ir naujas perspektyvas dizainui kurti.
Nesvarbu, ar rėmas bus matomas 100 %, pusiau uždengtas, ar beveik
visai nematomas – atsiranda įspūdingos proporcijos.

beveik nematomas

Paliekama teisė daryti techninius pakeitimus, spausdinant galimi spalvos pakitimai..

RĖMŲ GEOMETRIJA LEIDŽIA LENGVAI VALYTI
GEALAN-KUBUS® sistema įtikina ir savo funkcionalumu – visų pirma tai susiję su lengva langų
priežiūra ir valymu. Kuriant profilio geometriją ypač atsižvelgta į išorinio rėmo kontūro aptakumą, rėmo sąvaroje atsisakyta tarpinės, o pats rėmas išlenktas imituojant vidurinę tarpinę.

100 MM – VISŲ DETALIŲ PARAMETRAS
• Be stiklajuostės
• 100 mm montavimo gylis ir matomumas rėmo ir varčios bei štulpo srityje
• Sutapdintos varčios ir rėmo plokštumos iš vidaus
• Griežti kontūrai
TINKA:

PAKELIAMOMS-NUSTUMIAMOMS
HST S 9000 DURIMS, HST S 9000
DESIGN VARIANTO IR S 9000
SISTEMOS LAUKO DURIMS
 www.gealan.lt
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pusiau uždengtas

GEALAN-KUBUS® galima kombinuoti su
S 9000 sistema ir pritaikyti langams, balkono
durims.
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100% matomas

