PVC profilių sistemos langams ir durims

+ Šilumos izoliacija
+ Komfortas
+ Inovacijos
+ Estetika
+ Ekologija

be kompromisų

Saugumas
Apsauga nuo įsilaužimo - skiriamasis sistemos kokybės bruožas
Norėtumėte patogiai jaustis tarp savo keturių sienų? Tuomet nepasikliaukite tik atsitiktinumu. Vadovaukitės principu: "Pasitikėk, bet patikrink". Didžioji dalis įsilaužėlių patenka į patalpas ne pro duris, bet pro langus, todėl Jūs tikrai įvertinsite mūsų siūlomą langų apsaugą nuo
įsilaužimo. Nusikaltėliai išlaužia langą akimirksniu. Pasirinkę saugius langus, neleisite jiems įgyvendinti jų kėslų. Patys įtikinamiausi
argumentai, kodėl langai GEALAN yra ypač saugūs, yra montavimo gylis, ypatingas medžiagų patvarumas, papildomos pertvaros bei patikimi staktos ir varčios furnitūros varžtiniai sujungimai. Siekdami įrodyti apsaugos nuo įsilaužimo patikimumą, įvairių konstrukcijų, atidarymo būdų ir naudojimo sričių langus prašėme įvertinti autoritetingų tyrimo instituto ekspertų, kurie išdavė apsaugines savybes patvirtinantį sertifikatą. Jūs galite būti visiškai ramūs!
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Šilumos izoliacija

Garso izoliacija

Šiltai, jaukiai ir taupiai

Aukšta gyvenimo kokybė

GEALAN profilio langai puikiai saugo šilumą. Termoizoliacinės PVC
medžiagos, iš kurios gaminamas lango profilis, savybės rodo puikius
energijos taupymo rodiklius. Šiuos rodiklius dar labiau gerina profilio
konstrukcija, kamerų jo viduje skaičius ir išdėstymas, o taip pat ir
profilio montavimo gylis. Iš GEALAN profilių pagaminti langai padės
Jums sulaikyti šilumą patalpos viduje, o šaltį palikti lauke.

Nenuginčijamas faktas, kad aplinkos triukšmas daro poveikį žmogaus sveikatai. Tarp negatyvių poveikių žmogaus organizmui galima
paminėti miego ir dėmesio sutrikimus, negalėjimą atsipalaiduoti ir
pan. Taigi, apsauga nuo triukšmo - svarbus sveikatos apsaugos
aspektas. Pagaminti iš daugiakamerinio GEALAN profilio langai
veiksmingai saugo nuo triukšmo, iš esmės sumažina pastarojo lygį
ir gerina gyvenimo kokybę.

Pagrindinis triukšmo šaltinis - miesto kelių transportas, gamybinės
įmonės ir miesto teritorijoje esantys geležinkeliai. Daugiausia triukšmo skleidžia stambios automagistralės, šalia jų triukšmo lygis dieną
siekia 80 dB. Pagal sanitarines normas triukšmo lygis gyvenamosiose patalpose negali viršyti 40 dB dienos metu, o naktį jis neturi
būti didesnis nei 30 dB. Lygiai tokios pat garso stiprumo vertės yra
tada, kai mes tyliai kalbame. Miesto centre, judriose pagrindinėse
gatvėse, triukšmo lygis gali siekti net 90 dB.
Iš GEALAN profilių pagaminti langai su garsą izoliuojančiais stiklo
paketais užtikrins komfortą ir jaukumą, leis Jums ramiai miegoti, net
jeigu šalia Jūsų namų važinėja traukiniai ar skraido lėktuvai.

Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygiai:
Motociklas iki 70 dB
Lengvasis automobilis iki 75 dB
Krovininis automobilis iki 90 dB
Lėktuvas iki 140 dB
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S 8000
Kokybė be kompromisų

Faktai ir privalumai

Sistemoje S 8000 galima pasirinkti iš 5 ar 6 kamerų profilių. Jų
konstrukcija leidžia naudoti stambių matmenų plieno armatūrą, o
tai užtikrina puikų stabilumą ir patvarumą, atitinkantį keliamus
statybos objektams su stambiomis langų konstrukcijomis
reikalavimus. Kamerų skaičius ir išsidėstymas sąlygoja padidintą
atsparumą šilumos laidumui ir gerina garso izoliacijos rodiklius.
Platus profilio falco paviršius palengvina lango priežiūrą.
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Padidinta stambių konstrukcijų statika
Maksimalus lango aukštis
priklauso nuo pločio ir kartu
nuo bendro lango
konstrukcijos ploto.

iki 2,30 m

Kuo didesnis lango plotis,
tuo didesnė apkrova,
tenkanti jo konstruktyvams.
Tvirta plieno armatūra lemia
net labai didelių lango
konstrukcijų atsparumą
deformacijai.

Didesnį lango konstrukcijų stabilumą
suteikia plataus profilio plieno armatūra pagrindinės profilio kameros viduje.
Nuo profilio kamerų skaičiaus ir jų
konstruktyvių savybių priklauso šilumos ir garso izoliacijos rodikliai.

Stabilumas, kurį užtikrina plienas
Armavimui naudojami platūs kokybiško plieno profiliai
užtikrina labai gerą langų konstrukcijų stabilumą ir
tvirtumą.
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Profilio plotis 74 mm
Dviguba sandarinimo sistema
5 ir 6 kameros
Labai gera šilumos ir garso izoliacija
Didelis stabilumas
Galimybė naudoti GECCO 3 ir GECCO 4 vėdinimo sistemas
ACRYLCOLOR spalvos, medienos imitacija

Dizainas
Formų ir funkcijų derinys
Langai ir durys - ryški Jūsų namo interjero ir eksterjero detalė, todėl jie turėtų ne tik atitikti griežtus techninius reikalavimus, bet ir tiesiog gražiai atrodyti. Lango patrauklumas daugiausiai priklauso nuo lango profilio formos ir spalvos. S 8000 yra klasikinės sistemos pavyzdys, pasižymi ryškiomis klasikinėmis linijomis ir apvaliais kontūrais. Stiklajuosčių formų gausa, didelis profilio spalvos pasirinkimas leis įgyvendinti net pačius įmantriausius
architektūros ir dizaino projektus.

„Classic”

„Design”

5 kamerų sistema

5 kamerų sistema

6 kamerų sistema

6 kamerų sistema

Apgalvota iki smulkmenų

Siūloma stiklajuosčių formų gausa - nuo užapvalintos iki santūriai kampuotos - suteiks Jūsų
langams nepakartojamą išskirtinumą.

PVC profilių sistemos langams ir durims
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S 8000 lauko durys
Tvirta ir patraukli namo vizitinė kortelė
Gražios lauko durys teisėtai laikomos namo vizitine kortele ir architektūrinio stiliaus išraiška. Durys suteikia fasadui originalų nepakartojamą stilių, tuo pačiu jos
turi būti ir tvirtos, ir saugios, ir atsparios aplinkos poveikiui. Siekdama kuo aukštesnių S 8000 sistemos durų tvirtumo ir stabilumo rodiklių bendrovė GEALAN
sukonstravo profilio vidines pertvaras tokiu būdu, kad tapo įmanoma naudoti plataus profilio armatūrą. 74 mm pločio profilio vidinės pertvaros ir jų išdėstymas
leido padidinti naudojamos plieninės armatūros standumą 30%. Armatūroje išfrezuojamos ertmės spynai. Kitose GEALAN sistemose naudojami slenksčio laikikliai tinka ir sistemai S 8000 bei užtikrina tvirtą staktos ir slenksčio sujungimą. Siekiant išvengti varčios išsikraipymų bei užtikrinti kampų stabilumą yra
naudojamos suvirinamos kampų jungtys. Didelis komplektuojančių dalių pasirinkimas leidžia pagaminti skirtingų konfigūracijų ir tipų duris. Galima
naudoti įvairius apkaustus ir spynas, taip pat įvairius durų varčios užpildus. Jos gali būti atidaromos tiek į išorę, tiek į vidų. Durų varčios gaminamos ne tik iš
baltų, bet ir iš spalvotų ACRYLCOLOR profilių, o taip pat ir iš profilių, padengtų dekoratyvine medieną imituojančia bei spalvota plėvele.

+
+
+
+
+
+
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Privalumai

GEALAN durų slenkstis

Plati profilio armatūra staktoje ir varčioje
Didelis patvarumas ir stabilumas
Puiki šilumos ir garso izoliacija
Siaura profilio matoma dalis
Pasirinkimo įvairovė
Patikima apsauga nuo įsilaužimo

20 mm aukščio durų slenkstis atitinka šiuolaikinę beslenksčio, pritaikyto neįgaliesiems, būsto statybų koncepciją. Kombinuotas, iš
kelių skirtingų medžiagų pagamintas, slenkstis - GEALAN slenksčių iš
aliuminio, aliuminio su šilumą izoliuojančia tarpine, patvaraus stiklo
pluošto su aukštu šilumos laidumo varžos rodikliu bendros sistemos
baigiamasis akcentas. Jis patikimai saugo apatinę durų dalį nuo šilumos praradimo ir taip užtikrina puikius šilumos laidumo rodiklius.

Pakeliamos-nustumiamos S 8000 durys
Šviesa ir jaukumas
Elegantiškos pakeliamos-nustumiamos S 8000 sistemos durys yra puikus sprendimas, norint sujungti namų vidaus erdves su lauko terasomis, balkonais ar sodais. Tačiau GEALAN pakeliamos-nustumiamos durys gali dar daugiau. Savo specialios konstrukcijos dėka nėra jokių apribojimų erdvės išnaudojimui. Atidarymo metu varčios paprasčiausiai pakeliamos ir nustumiamos į šalį. Dideli varčių ir staktos sutvirtinimai suteikia durims didelį stabilumą. 74 mm profilio montavimo gylio bei keturių kamerų geometrijos dėka pasiekiama labai gera šilumos izoliacija profilio srityje (vidutiniška Uf vertė = 1, 9 W/m2K).
Naudojant iki 44 mm storio trigubą stiklo paketą pasiekiami puikūs durų šilumos izoliacijos rodikliai. Rozenhaimo langų technikos instituto atlikti bandymai įrodo, kad durys atitinka aukščiausią oro nepralaidumo rodiklį (4 klasė pagal DIN EN 12207) ir lietaus vandens nepralaidumo rodiklį (9 A klasė 600 Pa pagal DIN EN 12208).

Apdailos galimybės
Specialaus GEALAN pakeliamų-nustumiamų S 8000 durų mechanizmas labai
lengvai valdomas. Beveik nepastebimas
slenkstis vizualiai panaikina barjerą tarp
išorės ir vidaus.

Dideliems langams ir durims spalva turi išskirtinę reikšmę. Todėl
GEALAN pakeliamos-nustumiamos durys gaminamos ne tik baltos,
bet ir įvairių ACRYLCOLOR spalvų, o taip pat padengtos įvairiais
medienos dekorų raštais. Galite pasirinkti ir pakeliamoms-nustumiamoms durims tinkamus įvairių spalvų aliuminio antdėklus.
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Tauri klasika
Vertinantiems natūralum¹
GEALAN gamina ne tik spalvotus ACRYLCOLOR profilius, bet ir
PVC profilius laminuotus medžio imitacijos plėvele. Profiliai
laminuojami ir spalvota plėvele su medžio raštų faktūra. Tai puiki alternatyva tiems, kurie pageidauja įrengti savo namų fasadą,
išlaikant medinių langų estetiką ir kartu nenori prarasti
šiuolaikinių langų technologinių privalumų. Medienos imitacija
padengti langai rekomenduojami ir kaip klasikinio stiliaus
elementas renovuojant senus pastatus, ir statant naujus modernius namus.
Langai pagaminti iš medienos imitacijos plėvele laminuotų profilių – puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina medžio grožį ir nori, kad jų plastikiniai langai atrodytų kaip mediniai.

Didelė medienos raštų ir spalvų įvairovė suteikia
plačias galimybes pasirinkti būtent tai, ko reikia
Jums. Šiuo metu siūlome rinktis bet kurį iš 4
standartinių ir 30 nestandartinių medienos raštų laminatų.
Medienos raštų ir spalvų paletė nuolat atnaujinama. Todėl renkantis raštą ir spalvą reikėtų kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką.
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Įvairovė
Neribotos galimybės
Plastikiniai langai, padengti imituojančiu medienos tekstūrą
laminatu, suteikia pastatui savitumo. GEALAN profilius galima
laminuoti iš dviejų, vidinės ir išorinės, pusių, naudojant dažytos
rudos masės profilį. Toks sprendimas tobulina lango išvaizdą ir
net atidarytas langas atrodo visiškai natūraliai - imituojanti
medieną dekoratyvinė danga puikiai prisitaiko prie bendro
vaizdo.
Plėvelės raštas iš lango vidinės pusės ir jo išorėje gali būti
skirtingas. Galima laminuoti ir tik vieną kurią nors balto ar
ACRYLCOLOR profilio pusę.

Spalvotų plėvelių įvairovė

Platus spalvų ir raštų pasirinkimas,
ideali medžio tekstūros imitacija,
Spalvų ir dekorų įvairovė

Abipusė danga

Profilio laminavimas iš abiejų pusių skrtingomis
plėvelėmis - puiki galimybė lango spalvą suderinti
ir su Jūsų namo fasadu, ir su interjeru.

ACRYLCOLOR+laminatas

Galimybė ACRYLCOLOR profilį
laminuoti iš vidinės pusės

Spalvinė aliuminio
antdėklų įvairovė
GEALAN profiliai gali būti padengti aliuminio antdėklais. Iš
tokių profilių pagaminti langai ir durys apjungia savyje plastiko ir aliuminio privalumus viename gaminyje. Aliuminio
funkcionalumas, jo šiuolaikinis vaizdas suteikia pastatui išorinį
išskirtinumą, o langai išlaiko visas plastikiniams langams būdingas savybes, tame tarpe ir puikią šilumos izoliaciją.
Aliuminio antdėklais padengti langai ir durys yra tvirti ir
ilgaamžiai. Labai didelė aliuminio antdėklų spalvų įvairovė atveria plačias galimybes pasirinkti labiausiai tinkančią
spalvą ar atspalvį.
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Susisiekite su mumis:
tel.: 8-65951010
info@neolangai.lt
www.neolangai.lt

