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Meggyöző érvek
TELJES VONALÁBAN JÖVŐBIZTOS

-
tési mélységű rendszert kap, amely mind az új építéseknél, 
mind pedig a felújításoknál alkalmazható. Íly módon az 
S 9000 az ablakok, bejárati ajtók és emelő-toló-ajtók GEALAN 

Design orientált

GEALAN-ra jellemző 15° -os lejtéssel ren-
delkeznek a túlnyúlásban. Aláhúzva az új 
rendszer időtlen optikáját.

Teljesítményerős

Az S 9000 tervezve a maximálisan lehet-
séges hőszigetelésre. Minden bonyolult 
kiegészítő intézkedés nélkül – mint pl. a 
thermikusan elválasztott acélmerevíté-
sek – kiváló Uf-értékek, a középtömítéses 

a széltömítéses kivitelekben egészen 0,97 

Uf egészenUf egészen

W/(m² ·K)-ig

Újrafelhasználható 

Az S 9000 egy zárt gyártási anyagkörfor-
gásra épít, ebben teljes mértékben újra-
hasznosítható anyagok alkalmazásával és a 
hosszú évek óta bevált anyagkoncepciókra 
alapozva.

termékprogramjában egy új plattformmá válik. Ezen felül a 
következő érvekkel győz meg ez a mély beépítési mélységű 
rendszer:

Meggyöző érvek
TELJES VONALÁBAN JÖVŐBIZTOS
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S 9000 rendszerplattform 
Ablakok, Emelő-toló-ajtók, Bejárati ajtók, 
Schiebefenster- und türen

SOKOLDALÚ
Az S 9000 a 82,5 mm beépítési 
mélységével optimálisan alkal-
mas új építéseknél és felújításo-
knál és számos megjelenési for-
mát kínál, pl.: egy monostulppal 
a meglehetősen keskeny néze-
tekhez vagy egy szárnnyal a fé-
lsíkeltolású optikához.

IKD® INTEGRÁLT
A habtechnológia célzott alkal-
mazásával IKD® (Intenzív-Mag-
Szigetelés) a színes ablakok 
esetében is kíváló hőszigetelési 
tulajdonságok érhetőek el.

FELÜLET
Az ablakok a bevált acrylcolor – 
felülettel egy tartós, állandó fe-
lületi minőséggel győznek meg. 
Széleskörű kialakítási mozgáste-
ret kínálnak új építésnél és felújí-
tásnál.

acrylcolor IKD® 82,5 mm
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Bejárati ajtó változatok
ELEGANCIA ÉS KLASSZIKUSSÁG LÉGY ÜDVÖZÖLVE

A bejárati ajtók a ház névjegyei, charm-ot és esztétikák adva a bejárati 
résznek. A GEALAN az új S 9000-es bejárati ajtó rendszerével minden 
izlésnek a megfelelőt kínálja. Választhat a klasszikus vagy a szárnyat 

KLASSZIKUS

Már a klasszikus bejárati ajtó változat is 
egy teljesen személyes jegyet kölcsönöz 
házának. Hiszen semmi sem szab határt a 
formáknak és a színeknek. Alakí-
tsa bejárati ajtaját saját egyé-
ni elgondolása szerint.

DESIGN

Az ajtószárny látványa a desing vál-
tozatnál már maga az esztétika csúcsát 
kínálja anélkül, hogy a biztonságról és 
a hőszigetelésről meg kellene 
feletkeznünk. Ezzel nem 
csak szabad kialakítási 
teret hoz létre, hanem 
megkönnyíti a bejárati 
ajtó gondozását is, a 
hiányzó eltolások miatt.

-
tásának köszönhetően lehetősége nyílik ahhoz, hogy Ön az új bejárati 
ajtaját épületének homlokzatához igazítsa. 
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GECCO 3 nyitva GECCO 4 nyitvaGECCO 3 zárva GECCO 4 zárva

A penészgombák helyiségekben történő képződésének megelőzését szolgálja az automatikus szellőztető 
rendszer GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL). A nagy hatású kis billenőlemez a normál ablakot „klíma ablak-
ká“ alakítja. Alacsony légnyomásnál a szellőztető billenőlemez nyitva áll, nagyobb szélsebességnél lezárja 
a légcsatornát.

AIR WATCH 
Még a szabadalmaztatott 
szellőztető rendszer GECCO 
mellett, amely biztosítja a sz-
abályozott alapszellőztetést, 
sem mondhatunk le a rendsze-
res szellőztetésről. A helyiség 
levegője ezért időről időre teljes 
cserére szorul. Az Air Watch segít 
Önnek a páratartalom egyszerű 
ellenörzésében.

Komfort und Behaglichkeit
Ein geregelter Austausch zwischen Außen- und 
Innenluft ist die Voraussetzung für ein angenehmes 
Raumklima und gesteigerten Wohnkomfort.



S 9000 Alumínium burkolat 
Szögletes megjelenés 3°-os srégséggel

 > Az alumínium és a műanyag előnyei 
egy szerkezetben egyesülnek

 > A majdnem derékszögű éleknek köszönhetően modern szög-
letes megjelenés állítható elő.

 > Az alumínium burkolat 45°-ba és derékszögbe vágva is fel-
szerelhető.

 > Az átfogó választék lehetővé teszi a bukó-nyíló szerkezetek 
mellett számtalan további beépítési megoldás, pl. bejárati 
ajtó, balkonajtó és különféle kétszárnyú megoldások gyártá-
sát is.

 > A műanyag pro�lokra rögzítés a bevált GEALAN elvek alap-
ján rápattintással történik. 

 > Felhasználóbarát geometriák és kombi-burkolatok a váltó-
pro�lra csökkenttik a gyártási időt.

Utalás
Az alumínium burkolatok nyers felülettel 
kerülnek kiszállításra szálanyagként, az egyéni 
színkialakításokhoz.

!

S 9000


