NIEUW: Het systeemplatform voor de Nederlandse markt

++ Warmte-isolerend
++ Flexibel
++ Dicht
++ Innovatief
++ Design-georiënteerd
++ Markt-georiënteerd

S 9000

S 9000

Het nieuwe profielsysteem voor Nederland

INNOVATIE MET SYSTEEM

S 9000
Het nieuwe profielsysteem voor Nederland
Het nieuwe GEALAN-systeem S 9000 vormt het ideale platform voor de Nederlandse ramenmarkt. Als combi-systeem is S 9000 zowel als aanslagdichtingvariant als ook als middendichting-oplossing verkrijgbaar. Beide varianten voldoen aan de steeds stijgende eisen van
de Punkto Energieeinsparung (energiebesparing). In de middendichting-versie met kaderbouwdiepte 120 mm worden Uf-waarden van tot 1,0 W/(m²·K) bereikt, de aanslagdichtingversie behaalt Uf-waarden van tot 1,1 W/(m²·K).
Tegelijkertijd beschikt het systeem S 9000 met zijn kaders in de typische blokraam-optiek
over de klassieke design-elementen van de Nederlandse markt. Of naar binnen of naar buiten of typische wissel-openingen - voor de diverse toepassingen biedt het nieuwe profielsysteem S 9000 voor Nederland optimale oplossingen.

Grote variantenveelvoud

S 9000 voor Nederland
++ toekomstzeker door de
beste warmte-isolatiewaarden
++ Innovatief, als combisysteem in middendichting of aanslagdichting
in gelijke mate mogelijk
++ markt-conform door diverse raam-oplossingen
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Verdiept met schuinte 15°

Blokprofiel met schuinte 4°

Kader-bouwdiepte 120 mm

Kader-bouwdiepte 120 mm
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Recht op schuin!
Vlakke optiek met aanslag
Blokprofiel (zijdelings en boven)
Door nieuwe kader met 82,5
Schuinte 15° onder mogelijk
mm bouwdiepte - ook voor
Kader-bouwdiepte 120 mm
wissel-openingen geschikt.
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acrylcolor:
De bewezen acrylcoloroppervlakte van GEALAN
is in voorbereiding
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Geïntegreerd in het systeemplatform S 9000 (glaslijsten,
aansluitprofielen, toebehoren)

Typische blokkader-optiek en
vertrouwde dieptewerking
voor de Nederlandse markt

DE

N DIC H T

IN

FIELKAMER
RO

S

P

M

ID

G

Diepe kader:
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Gerichte inzet van
de schuimtechnologie IKD® voor de
verbetering van de
warmte-isolatie.
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De technische details overtuigen:

KADER

26mm

6 kamers in de vleugel en 5
kamers in de kader.

Geoptimaliseerde en passende staalvormen in kader
en vleugel.

Hoge glasinzet door 26 mm
overslaghoogte zorgt voor
betere warmte-isolerendeeigenschappen.

Doorgaand 3 dichtingen met
flexibele middendichting,
zorgen voor een optimale
dichtheid en de beste wartmeisolatie-resultaten. De middendichting reduceert de warmtestroom in de sponning.
S 9000
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S 9000

acrylcolor
Innovatieve oppervlakte

Acryl-massa

Esthetica in de architectuur ontstaat door de perfecte afstemming van kleur, vorm en materiaal. Daarbij speelt het
geen rol, of het zich om een historisch gebouw of moderne
woningen handelt. Van bijzondere betekenis bij de gevelvormgeving zijn de kleurrijke ramen. Zij plaatsen niet alleen
indrukwekkende accenten, maar vormen het individuele
karakter van gebouwen.

Gereedschap

PVC-massa
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Ramen met acrylcolor-oppervlakte zijn:

onlosmakelijk met
het profiel verbonden

met ca. 0,5 mm
dikker dan iedere
laklaag

krasvast en ongevoelig

tegen schilferen
beschermd

extreem onderhoudsarm
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Daarbij passen:
Hefschuifdeur S 9000,
huisdeur S 9000
S 9000 NL is te combineren met het systeem
S 9000 en geschikt voor
ramen. En balkondeuroplossingen.

Decorfolies
Natuurlijke schoonheid
Wie bij de gevel-vormgeving waarde hecht aan een natuurlijk uiterlijk en tegelijkertijd niet van de voordelen van
moderne raamtechniek wil afzien, heeft een goed alternatief: kunststof ramen in houtdecor-optiek. Zij overtuigen als
klassiek stijlelement bij renovatie evenzo als bij streekgebonden vormgeving.
Uw GEALAN-partner adviseert u graag:

www.gealan.nl

