Lauko durys S 9000

++ Šilumą izoliuojančios
++ Universalios
++ Sandarios
++ Inovatyvios
++ Modernios
++ Įvairios

SISTEMINĖ INOVACIJA

S 9000

Įtikinantys argumentai
Inovatyvūs sprendimai visuose gaminiuose
S 9000 profilių sistema yra technologiškai novatoriška sistema, kurią sėkmingai
galima naudoti tiek naujai statomuose, tiek renovuojamuose pastatuose, siekiant kuo geresnių energetinio efektyvumo rodiklių. Tokiu būdu, S 9000 sistema
tampa naująja platforma, skirta gaminti įvairių konstrukcijų langus, balkonų ir
lauko duris, o taip pat ir pakeliamas-nustumiamas duris iš GEALAN profilio.
Detaliau pažvelgus galima išskirti ne vieną S 9000 lauko durų privalumą:

Naujas varčios statramstis
su vandens nuolaja

Gali būti montuojami iki 52 mm
storio (naudojant STV® iki 54 mm)
stiklo paketai ar varčios skydai

Didelės sutvirtintos kameros,
tiksli plieninės armatūros forma bei
kampiniai tvirtinimai užtikrina labai
gerą statiką

Spalvų ir medieną imituojančių raštų
bei aliuminio dangtelių įvairovė

Apsauga nuo liūties
Šiuolaikinė 5-ių kamerų technologija garantuoja išskirtinę šilumos
izoliaciją
Nauja sisteminė nuolaja pagerina
durų elementų išvaizdą, o šepetėlių
formos sandarinimo tarpinės
skirtinguose lygmenyse užtikrina
optimalų hermetiškumą

Bebarjerinė slenksčių sistema su
terminiu atskyrimu užtikrina išskirtinę
šilumos izoliaciją
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Slenkstis
Stabilumas

Šilumos izoliacija

Bebarjerinis judėjimas

ÆÆ PVC ir aliuminio dalių dviejų lygių fiksacija

ÆÆ Aliuminio ir PVC panaudojimas užtikrina iš-

ÆÆ Tik 20 mm aukščio slenkstis atitinka šiuolaiki-

skirtinį terminį atskyrimą, taip pat ir suveria-

nę bebarjerinio judėjimo koncepciją pagal

mų dalių srityje

DIN 18040-2

sąlygoja tvirtą sukabinimą

ÆÆ Labai geri izoterminiai rodikliai – minimizuojama kondensato ar šalčio tiltelių susidarymo
galimybė

2

Lauko durų variantai
Patraukli elegancija ir klasika
Lauko durys – namų vizitinė kortelė. Jos suteikia namams unikalumą ir išskirtinumą. Naujoji lauko
durų profilių sistema GEALAN S 9000 siūlo pačius įvairiausius konstrukcijos, formos, dizaino ir
spalvinius sprendimus. Medieną imituojančių raštų ir spalvų įvairovė leidžia lengvai pritaikyti lauko
duris prie namų fasado arba jas padaryti svarbiausiu namo išorės ir vidaus dizaino akcentu.

Klasikinės

Modernios

Net ir klasikinis lauko durų variantas suteiks Jūsų namų eksterjerui
nepakartojamo individualumo, nes
didžiulė formų ir spalvų įvairovė
nežabos Jūsų fantazijos ir norų.

Plokščias durų varčios paviršius
ne tik suteikia durims lengvumo ir
elegancijos, bet ir sudaro prielaidą
apdailos įvairovei, išlaikant puikias
šilumos izoliacijos savybes. Jos yra
labai tvirtos, neišsikraipo ir atitinka
keliamus saugumo reikalavimus.
Patvarios ir mažai priežiūros reikalaujančios lauko durys nepriekaištingai
tarnaus Jums ilgus metus.

Lauko durys S 9000
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Spalvos ir raštai
Medžio dekoras – tikras šedevras
Tiems, kas pageidauja įrengti savo namų fasadą, išlaikant medinių langų estetiką ir kartu nenori prarasti šiuolaikinių langų technologinių privalumų, siūlome puikią alternatyvą – PVC langus
ir duris, laminuotus medieną imituojančia plėvele. Tokie langai
rekomenduojami kaip klasikinio stiliaus elementas renovuojant

senus pastatus ar privačioje statyboje pabrėžiant regioninio stiliaus bruožus.
Langai padengti laminatu imituojančiu medienos tekstūrą, atrodo
kaip mediniai, bet tuo pačiu turi ir visus šiuolaikiniams plastikiniams langams būdingus privalumus.

Patrauklios medieną imituojančios
ir vienspalvės laminavimo plėvelės
Jeigu didesnį dėmesį skiriate fasado dekoravimui ir esate
šiuolaikinių langų technologijų šalininkas, galite pasirinkti
langus, su skirtingomis laminavimo plėvelių spalvomis ar medžio imitacijos raštais. Plėvelės raštas iš lango vidinės pusės
ir jo išorėje gali būti skirtingas. Galima laminuoti ir tik vieną
kurią nors balto profilio pusę.
Raštų ir spalvų įvairovė tikrai neapvils Jūsų lūkesčių.

Spalvų ir raštų paletę rasite čia:
www.gealan.lt

Spalvinė aliuminio antdėklų įvairovė
S 9000 profilių sistemos lauko durys padengtos aliuminio antdėklais apjungia savyje
plastiko ir aliuminio privalumus. Aliuminio funkcionalumas, jo šiuolaikinis vaizdas suteikia pastatui išorinį išskirtinumą, o durys išlaiko visas plastikinėms durims būdingas
savybes, tame tarpe ir puikią šilumos izoliaciją. Tokios durys – tvirtos ir ilgaamžės. Labai
didelė aliuminio antdėklų spalvų įvairovė atveria plačias galimybes pasirinkti labiausiai
tinkančią spalvą ar atspalvį.

Mūsų partneris

s9000.gealan.de.

Susisiekite su mumis:
tel.: 8-65951010
info@neolangai.lt
www.neolangai.lt

