NOWOŚĆ: S 8000 IQ plus o szerokości 83 mm

wyjątkowe
stylowe
komfortowe
bezpieczne
eleganckie

doskonałość
na miarę potrzeb

Przekonujące argumenty
widok od wewnątrz

widok z zewnątrz

Styl

Technika

Dobierając okna do nowocześnie zaprojektowanego domu, nie sposób przejść obojętnie obok najnowszej generacji profili S 8000 IQ plus.
W proces ich projektowania, oprócz działu konstrukcyjnego firmy
GEALAN, zaangażowany był także zespół stylistów. Efekt ich pracy odbija się w architekturze profili. Ościeżnica, skrzydło i listwa przyszybowa stanowią doskonałe odbicie pełnej rozmachu estetyki i podkreślają
indywidualizm i zamiłowanie do detalu. Okna z systemu S 8000 IQ plus
zachwycają swoim wyglądem i zaokrąglonymi konturami. Wyraźnie wyróżniają się w otoczeniu.

Ze względu na swoją wyjątkową szerokość - 83 mm - system sześciokomorowy posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Pozwala to
znacząco zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Na tym jednak nie koniec! Znaczna szerokość zapewnia podwyższoną wytrzymałość naroży,
a tym samym gwarantuje większą stabilność okna. Gładki od wewnątrz
wręb ościeżnicy nie ma krawędzi, na których mógłby zbierać się kurz,
więc ułatwia czyszczenie okna w tej części. Dodatkowo, montaż opatentowanego systemu wentylacji GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL)
aktywnie zapobiega powstawaniu pleśni w ościeżach okna.

Więcej informacji na stronie: www.gealan.pl
ościeżnica 5001/ skrzydło 8096/ skrzydło 8068
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1 Podwyższona ochrona cieplna i dźwiękowa dzięki 6 komorom
i zwiększonej szerokości.
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2 Znakomita ochrona cieplna dzięki 5 komorom i zwiększonej 		
szerokości.
3 Zwiększona stabilność dzięki dużym wzmocnieniom stalowym.
4 Wyjątkowe parametry statyczne dzięki powiększonym wzmocnieniom stalowym w skrzydle.
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standardowe okleiny drewnopodobne*
1 oregon IV

4 mahoń

2 złoty dąb

5 dąb bagienny

3 ciemny dąb

6 orzech

* profile okleinowane dostępne są w wersji 5001/8068 o tym samy kształcie, co 5001/8096
Partner GEALAN chętnie Państwu doradzi:

6 Perfekcyjne poprowadzenie linii dzięki zaokrąglonej ościeżnicy, 		
listwie przyszybowej i zaokrąglonemu skrzydłu.

Zmiany techniczne zastrzeżone
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5 Ułatwione czyszczenie okien dzięki dużemu wrębowi ościeżnicy.
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Innowacyjny system S 9000 o szerokości 83 mm
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Nowy system S 9000 firmy GEALAN jest kwintesencją nowocze
snego stylu i najnowszych trendów w stolarce otworowej. Wyjątkowy
design profili podkreśli niepowtarzalny charakter każdego wnętrza.
Starannie zaprojektowane detale konstrukcyjne systemu profili
GEALAN S 9000 pozwalają na budowę kompleksowych rozwiązań
w zakresie stolarki otworowej - od standardowych okien rozwier
no-uchylnych po drzwi wejściowe czy balkonowe (maksymalna
wysokość skrzydła drzwi wynosi nawet 2,3 m). Obniżona
ościeżnica i skrzydło umożliwiają budowę większych przeszkleń,
zwiększając tym samym dostęp światła do pomieszczeń.

Innowacyjny system GEALAN S 9000 o głębokości 83 mm łączy
zalety systemów z uszczelką środkową oraz oporową. Pogłębiona,
sześciokomorowa konstrukcja ościeżnicy i skrzydła oraz przemyślany
układ uszczelnienia gwarantują najwyższą izolację cieplną. System
GEALAN S 9000 o najlepszych właściwościach termicznych jest
rezultatem zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych.
Wyniki mówią same za siebie. Znakomite parametry izolacyjności
termicznej udało się osiągnąć dzięki synergii innowacyjnych detali
zastosowanych przy projektowaniu tego systemu. Dzięki temu okna
z profili GEALAN S 9000 spełniają najwyższe wymagania dla okien.

Dodatkowa uszczelka we wrębie
poszybowym stanowi skuteczną barierę
dla zimnego powietrza z zewnątrz.

Przystosowany do zastosowania pakietu
trzyszybowego (dwukomorowego),
o szerokości maksymalnie 52 mm.

Głębsze osadzenie szyby dzięki
podwyższonej listwie przyszybowej
o wysokości 26 mm i wyższej przyldze
eliminuje powstawanie mostków termicznych
na brzegu pakietu szybowego i korzystnie
wpływa na izolację cieplną.
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