S 9000 83 mm
Sokoldalú felület

Színezés az S 9000 rendszerben

MEGTÉVESZTÉSIG
VALÓDI DEKORFÓLIÁK
Azoknak, akiknek fontos a természetes megjelenés anélkül, hogy le kellene mondaniuk
a modern ablaktechnika előnyeiről, kínáljuk
a műanyag ablakokat fadekor külsővel. Ez,
Ön számára is, a helyes döntés. Teljesen mindegy, hogy egy régi fa tartószerkezetű ház
felújításáról vagy egy új építéséről van szó,
a GEALAN fadekor – ablakok mind megjelenésükben, mind funkciójukban meggyőzőek.
Alkalmassak klasszikus stílus szerkezetkénti,
vagy a hagyományos környezetben való alkalmazásra. A dekor-ablakok a modern ablak
össszes pozitív tulajdonságával rendelkeznek, emellett egyidejűleg dekoratív fa hatásúak is.
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HOLZDEKORFOLIE
A műanyag ablakokhoz sokféle famintás dekor fólia létezik. De csak a Realwood fóliák
adnak az ablaknak egészen egyedi megjelenést és sajátos érzést. Mert a Realwood fóliák
sokkal kevésbé fényesek mint a stan-dard famintás fóliák. Ezek vonzó, mutatós nyomással
készülnek és a műanyag ablakoknak a fa természetes megjelenését nyújtják, még akkor
is ha ezek a fóliák nem fából készülnek. A színhatásban azonnal megka-póak az új fóliák,
amelyek hat divatos színben elérhe-tők, felületükkel sokkal közelebb állnak a természetes
fa megjelenéshez. E mellett a funkcionális
elönyük sem elhanyagolható: meggyőző a
magas tartósságuk, UV és időjárás állóságuk
és a felületi struktúrából adódó-an karbantartás mentesek és szennyeződés taszítóak.

SOK SZÍN
ALUMÍNIUMMAL
Az S 9000-es rendszerből készült ablakok és
a ráhelyezett alumíniumhéjak egyesítik az
anyagok alumínium és a műanyag előnyeit.
Magas funkcionalitás és modern, desing orientált alu-optika az ingatlanoknak egy tapintható exkluzivitást kölcsönöz – a műanyag
ablak egyidejű kiválló hőszigetelése mellett.
Műanyag ablakok színes aluhéjjal nem csak,
hogy nagy ellenálló képeséggel rendelkeznek
és hosszú élettartamúak; hanem egyidejűleg
számtalan színkialakítási lehetőséget is biztosítanak egyediségük kialakításához.

acrylcolor

EGYDÜLÁLLÓ
FELÜLETI MINŐSÉG
A külső színes acrylüveg réteg kétszer
keményebb a fehér PVC ablakok felületénél. Magas karcállóságot mutat és a
legmesszemenőbbekig ellenáll az időjárás
viszontagságainak. A mattselyem, sima és
pórusmentes felületen nem tud megülni a
por és a kosz. A lepergés, lepattogzás és a
fáradságos utánfestés elmarad. Az acrylcolor
ablakok szinte karbantartás mentesek és nagyon könnyen tisztíthatóak.
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