DÊ AS BOAS
VINDAS À
ELEGÂNCIA

Portas de casa
S 9000

Argumentos convincentes
PARA O FUTURO EM TODA A LINHA
Com o sistema de perfis S 9000 está a optar por um sistema moderno, abrangente, que
pode ser utilizado tanto na construção nova como em obras de renovação. A linha S 9000
é agora uma plataforma nova para construção de janelas, portas de casa e portas de elevação e de correr do programa de produtos GEALAN. As portas de casa da linha S 9000
convencem graças aos seguintes argumentos:
Solução de
janela francesa
para pingadeiras

Adequado para encaixe de espessuras de vidro e de painéis de até
52 mm.

GEALANacrylcolor®

Flexibilidade em termos de
opções de cor graças a uma
vasta opção de películas decorativas ou folhas de alumínio
Excelente estática graças a
câmara grande de reforço,
reforços em aço e arestas
adequados.

Excelente isolamento térmico
graças a tecnologia moderna
de 5 câmaras.

Proteção contra chuvas torrenciais

Soleiras sem barreiras com
excelente isolamento térmico
graças a separação térmica
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ESTABILIDADE

ISOLAMENTO TÉRMICO

AUSÊNCIA DE BARREIRAS

Uniões fixas através de engates de peças em PVC
e alumínio a dois níveis

Excelente isolamento térmico, mesmo na zona
das peças de fecho, graças a soluções de união de
alumínio e PVC

Soleiras com uma altura de apenas 20 mm satisfazem os requisitos de uma construção sem barreiras
nos termos do disposto na norma DIN 18040-2

Evolução isotérmica assinalável: minimização subsequente da formação de água de condensação
ou de pontes térmicas
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A solução de sistema para
pingadeiras valoriza os aspetos
dos elementos de porta e
garante resultados excelentes
em termos de estanqueidade
graças a vedações em escova
de vários níveis

82,5
mm

Variações de portas de casa
DÊ AS BOAS VINDAS À ELEGÂNCIA E AO CLÁSSICO
As portas de casa são o cartão de visita de uma casa e conferem charme e estética à zona de entrada. A
GEALAN e o novo sistema de portas de casa S 9000 tem uma solução adequada para cada preferência. Pode
optar entre as variantes clássicas e de folha coberta. Graças à configuração de cor flexível, possibilitada por
películas decorativas, pode adaptar a estética da sua porta de casa ao aspeto geral da sua casa.

CLÁSSICO

DESIGN

A sua casa assume um toque personalizado e
novo mesmo só com a variante de porta de casa
clássica. Isto porque a conjugação de formas
e cores não tem quaisquer limites.
Configure a sua porta de casa
de acordo com as suas expetativas individuais.

A conceção plana da folha
da porta nas variantes decorativas confere um máximo grau de
estética, sem abdicar dos requisitos de segurança e de isolamento térmico. Dispõe assim não
apenas de mais liberdade criativa como facilita
o tratamento da sua porta de casa com a ausência de desníveis.
3

Configuração dos acabamentos

Nem exigências extravagantes de design, nem nuances

GEALANACRYLCOLOR®
A camada acrílica de cor tem o
dobro da espessura da superfície PVC de janelas brancas. Apresenta uma elevada resistência
a riscos e a condições de intempéries. A superfície sedosa, mate,
lisa e sem poros não promove a
deposição de poeiras e de sujidade. Degradações como descamações, lascas e os maçadores
retoques de tinta fazem parte
do passado. As janelas GEALANacrylcolor® são quase isentas de
manutenção e muito fáceis de
tratar.

GEALANacrylcolor®

 www.gealan.pt

DECORATIVAS E
DE CORES SÓLIDAS APELATIVAS
Quando se trata de escolher
janelas pode optar entre películas cor decoração de madeira
e cores sólidas apelativas: com
película por fora e interior clássico, a branco, ou com película de
ambos os lados para um aspeto
de grande qualidade.

REALWOOD
Existem muitos fólios de imitacao
de madeira para janelas de PVC.
Mas só os fólios Realwood conseguem crear um aspeto unico e uma
impressao especial. Os fólios Realwood brilham bastante menos que
os fólios de madeira standard. Dispõem dum relevo atraente e criam
um aspeto natural de madeira nas
janelas de PVC apesar de não serem
de madeira. Os fólios novos tem o
mesmo efeito de cor e convencem
pela superfície que se acerca bastante mais ao aspeto de madeira
natural, estão disponíveis em 6
cores atraentes. As vantagens funcionais são evidentes: Convencem
pela sua durabilidade, resistência
a intempérie e a radiação ultravioleta. Alem disso também são fáceis
de limpar e são de pouca manutenção pela sua estrutura da superfície, porque repele sujeira.

MUITAS OPÇÕES
DE COR EM
ALUMÍNIO
As portas de casa com sistema
de perfil S 9000 e revestimento
de alumínio superior aliam as
vantagens das propriedades do
alumínio e do sintético. Elevada
funcionalidade e estilo de alumínio moderno conferem ao seu
imóvel uma nota de exclusividade - com excelente isolamento
térmico do sistema de portas de
casa sintéticas. Portas de casa
com revestimento de cor são
resistentes e duradouras; permitem imensas opções de configuração de cor.
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de cor típicas de uma região constituem problema.

