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Teljesítményerős
Az S 9000 tervezve a maximálisan lehetséges
hőszigetelésre. Minden bonyolult kiegészítő
intézkedés nélkül - mint pl. a thermikusan el-
választott acélmerevítések - kiváló U(értékek,
a középtömítéses változatban egészen
0,89 W/m2K-ig, míg a széltömítéses kivitelek-
ben egészen 0,97 W/m2K-ig, érhetőek el.

Design orientá
Az új fejlesztésű profilgeometriák a GEALAN-
ra jellemző 15° -os lejtéssei rendelkeznek a
túlnyúlásban. Aláhúzva az új rendszer időtlen
optikáját.

Újrafelhasználható
Az S 9000 egy zárt gyártási anyagkörforgás
épít, ebben teljes mértékben újrahasznosít
anyagok alkalmazásával és a hosszú évek
bevált anyagkoncepciókra alapozva.



S 9000 rendszerplattform

+ Ablakok

+ Emelö-toló-ajtók

+ Bejárati ajtók



Optimalizálva az STV® alkalmazá-
sára, az üveg és a szárny túlnyúlás

száraz összeragasztására.

A tok falcában lévő flexibilis középtömítés jelentősen
hozzájárul a hőszigetelés jobb értékéhez. Továbbá védi a
vasalat elemeit a behatoló nedvességtől így segít hozzá
a jobb nyitási tulajdonsághoz, különösen alacsony külső
hőmérsékletek esetében. Opcióként az S 9000-es két
tömítési szinttel, mint ütközőtömítéses változat is elérhető.

Nagyon jó hő- és hangszigetelés a 6-kam-
ra felépítésnek és a tok és szárny nagy
beépítési mélységének köszönhetően.



Három rétegű üveg alkalmazható 52 mm
(STV® 54 mm) vastagságig.

Keskeny profil nézeti szélesség
és design orientált 15° lejtesű él
az időtlen megjelenéshez.

Intelligens tömítéskonzepció átmenő
három tömítési szinttel.

A hőszigetelést növel heti az IKD®
habtechnológia alkalmazása



2 Pontosan illeszkedő
acélformák a statika és
a hőszigetelés közötti
optimalizálásra. 3fltfelligens tömítéskoncep-

cIó három átmenő tömíté-
si szinttel. Meghatározó
mértékben hozzájárul a
hőszigeteléshez a tok
falcában lévő flexibilis
középtömítés, mivel a falc
területén lévő hőáramlatot
csökkenti.

4 Egy magas üvegbeállás a
26 mm-es túlnyúlási ma-
gasságnak köszönhetően,
a még jobb hőszigetelés
érdekében.





klasszikus bejárati ajtó
is egy teljesen szemé-

gyet kölcsönöz házának.
semmi sem szab határt a

formáknak és a színeknek. Alakítsa
bejárati ajtaját saját egyéni elgon-
dolása szerint.

Design
Az ajtószárny látványa a desing
változatnál már maga az esztétika
csúcsát kínálja anélkül, hogya biz-
tonságról 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.



3-rétegű üveg egészen
52 mm-ig (STV@ 54 mm)

IKD4D-integrált



+ Az STV<!l - technológia és a hagyományos acél-
merevítés kombinációja az eddig el nem ért
szerkezeti nagyságok legyártását teszik lehetővé.

+ Az ablakon történő időigényes be- és után állítások
egy minimumra csökkenthetőek le.

+ Jobb hőszigetelés a normál méretű szerkezetek
esetében az acélmervítés elhagyásával.

+ Sok igénybevétel után is, az STV<!l - technológiával
készült ablakok pont úgy zárnak mit egy széf
és a kezelési komfort juk is emelkedik.

GECCO - szellőztetőrendszerek
A penészgombák helyiségekben történő képződésének megelőzését szolgálja az automatikus
szellőztető rendszer GECCO (GEALAN CLlMA CONTROL). A nagy hatású kis billenőlemez a nor-
mál ablakot .klűna ablakká" alakítja. Alacsony légnyomásnál a szellőztető billenőlemez nyitva áll,
nagyobb szélsebességnél lezárja a légcsatornát.

GECCO 3 nyitva GECCO 3 zárva GECCO 4 nyitva GECCO 4 zárva

Air Watch
Még a szabadalmaztatott
szellőztető rendszer GECCO
mellett, amely biztosítja a
szabályozott alapszellőzte-
tést, sem mondhatunk le a
rendszeres szellőztetésról. A
helyiség levegője ezért időről
időre teljes cserére szorul.
Az Air Watch segít Önnek
a páratartalom egyszerű
ellenörzésében.
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Sok szín alumíniummal
Az S 9000-es rendszerből készült ablakok és a ráhelyezett alu:e---
míniumhéjak egyesítik az anyagok alumínium és a műanyag ~<A

előnyeit. Magas funkcionalitás és modern, desing orientált
alu-optika az ingatlanoknak egy tapintható exkluzivitást kölcsö-
nöz - a műanyag ablak egyidejű kiválló hőszigetelése mellett.
Műanyag ablakok színes aluhéjjal nem csak, hogy nagy ellen-
álló képeséggel rendelkeznek és hosszú élettartamúak; hanem
egyidejűleg számtalan színkialakítási lehetőséget is biztosítanak
egyediségük kialakításához.

}

'.1'-.



Környezetvédel m i

Szerződésünk

*****..,
EMAS

coeo-res
UMWWMANAGEMEHT

DE-S-I06-0000l
DE.5.1S4-oooo4

:.,
L:Rewindo

NAThüringen~--

BAYERN

@
ARBEITSGEMEINSCHAFT

PVC und UMWElT e.v.

QGEALAN
~
~~
'li
-l!

1
i
(1


