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GEALAN-KUBUS®

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

SPALVA
Išorinėje pusėje išskirtinė spalvoto paviršiaus kokybė išgaunama 
pritaikius unikalią ACRYLCOLOR technologiją. 

100x100
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.

GEALAN-KUBUS® SISTEMA APIBRĖŽIA NAUJĄ 
PLASTIKINIŲ LANGŲ FORMŲ KALBĄ ARCHITEKTŪROJE. 

DIZAINAS
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 sutap-
dinti varčios ir rėmo plokštumas iš vidaus.

MAŽIAU YRA DAUGIAU
GEALAN-KUBUS® langų sistema atveria architektams 
maksimalias kūrybos galimybes ir naujas perspekty-
vas moderniems projektams kurti. Nesvarbu, ar rėmas 
bus matomas pilnai, pusiau uždengtas, ar beveik visai 
nematomas – atsiranda įspūdingos proporcijos.





S 9000

ATEITIES LANGAI
GEALAN-FUTURA® yra geriausiais efektyvumo rodikliais pasižyminti 
sistemos S 9000 kombinacija. Naudojant standartinius profilius 
ir standartinę 2 mm plieno armuotę, galima gaminti pasyviajam 
namui tinkamus langų elementus, taip pat ir spalvotus, atitinkančius 
ift (Vokietijos langų technikos institutas) standartą WA-15/2. 

SPALVOS IR RAŠTAI
S 9000 sistema siūlo įvairius langų ir durų paviršius: plačią spalvų 
gamą su unikalia ir ypač patvaria akrilinės spalvos danga, me-
taliniais aliuminio atspalviais, dekoratyvine plėvele, medienos 
raštus imituojančiu laminatu, įvairių spalvų aliuminio antdėklus.

DAUGIAU ŠVIESOS
Kuriant GEALAN-LUMAXX® buvo optimizuoti visi geometriniai 
rėmo parametrai, kad sumažinti profilio plotį iki minimumo. 

PLATI SISTEMOS PLATFORMA ĮVAIRIEMS POREIKIAMS

UNIVERSALUMAS
S 9000 - unikali langų, lauko ir pakeliamų-nustumiamų durų, stum-
domų langų ir durų profilių su viduriniu ir išoriniu sandarinimu, iki 
smulkmenų ištobulintos geometrijos profilių sistemos platforma.

GENIALUS DERINYS
Naujoji kombinuota GEALAN profilių sistema S 9000 
apjungia vidurinio ir išorinio sandarinimo sistemų 
privalumus. 82,5 mm montavimo gylis, 6 vidinės ka-
meros lango varčios ir rėmo profiliuose, 3 sandarinimo 
tarpinės užtikrina dar geresnę šilumos ir garso izoliaciją. 
Iš tokios sistemos profilių pagaminti  langai  atitinka  
energiją  taupantiems  langams  keliamus  reikalavimus. 





GEALAN-SMOOVIO
INOVATYVI STUMDOMA SISTEMA

TAUPO VIETĄ IR  
ATVERIA ERDVĘ
Stumdomieji elementai suteikia didelį pranašumą 
gyvenamajai erdvei. Nebereikia vietos langams ir du-
rims atidaryti. Tad galima naudotis gyvenamąja erdve 
ir prie pat lango. Projektuojant pastatą stumdomieji 
elementai suteikia didžiulį potencialą siekiant sukurti 
daugiau naudingų laisvų erdvių.

TVIRTAS UŽDARYMAS
Anksčiau dėl komforto naudojant stumdomųjų langų ir durų 
konstrukcijas nukentėdavo sandarumas. Ištobulinus mecha-
nizmą, naujajai GEALAN-SMOOVIO stumdomajai sistemai 
tai – praeitis.

NAUJA STUMDOMŲJŲ 
ELEMENTŲ KARTA
Gyvenamoji erdvė yra brangi, todėl turėtų būti optimaliai nau-
dojama. GEALAN-SMOOVIO stumdomoji sistema pirmą kartą 
sujungia vietą taupantį stumdomųjų sistemų komfortą ir 
išskirtinį sandarumą. 

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
ELEMENTAI
Pažangios konstrukcinės dalys savo darbą atlieka nepastebi-
mai. Specialios ratukų sistemos ir unikali uždarymo technologija 
užtik rina sklandų valdymą ir nepriekaištingą sandarumą.

Sandarinimo kontūras 
einantis visu perimetru 
užtikrina nepriekaištingą 
uždaryto lango sanda-
rumą ir apsaugo nuo 
neigiamų lauko veiksnių.


