GEALAN S9000 / S9000 NL / Slim

BELGIE
Het nieuwe GEALAN-systeem S9000
Modern wonen wordt gekenmerkt door luxe en de beste techniek. Het volledige nieuwe
raamsysteem S9000 is voorzien van 3-dichtingen en is speciaal ontworpen voor de Belgische
markt. Met een inbouwdiepte van 82mm en een warmtecoëfficiënt van Uf 0,92 W/m2K biedt dit
systeem de beste prestaties en waarden op het gebied van thermische isolatie en wind- en
waterdichtheid.

Basis

Slim

Het geheim zit in de details.
De glassponning van de S9000 is speciaal ontworpen om triple
beglazing toe te passen in combinatie met de verhoogde raamvleugel
van 26 mm zorgt dit voor een verbeterde warmte isolatie

NEDERLAND
Het nieuwe GEALAN-systeem S9000 NL.
Het volledige nieuwe raamsysteem S9000 NL is voorzien van 3-dichtingen en is speciaal
ontworpen voor de Nederlandse markt. Met een inbouwdiepte 120 mm en een
warmtecoëfficiënt Uf 1,0 W/m²K biedt dit systeem de beste prestaties en waarden op het
gebied van thermische isolatie en wind- en waterdichtheid.

Base

Haax

Styl

Houtlook verbinding
Met onze geautomatiseerde CNC machine kunnen de S9000 profielen voorzien worden van
een houtlook verbinding waarmee u ramen krijgt met het aanzicht van een traditioneel
houten kozijn.
Het geheim zit in de details.
De glassponning van de S9000 is speciaal ontworpen om triple beglazing toe te passen in
combinatie met de verhoogde raamvleugel van 26 mm zorgt dit voor een verbeterde
warmte isolatie

De voordeur is het visitekaartje van u woning!
Voor elke smaak de juiste deur.

Deuren S9000/S9000 NL
Met de nieuwe S9000 en S9000 NL deurpanelen bieden we u de mogelijkheden
van een klassieke deur tot een strakke moderne deur. Met een uitgebreid gamma
aan kleuren en opties kunt u uw voordeur aanpassen aan uw eigen stijl.
Onze partner heeft al meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren
van vlakke en vleugeloverdekkende deurpanelen.

De vleugeloverdekkende voordeurpanelen zijn er in verschillende designs.
U heeft de zekerheid van de beste isolerende voordeur die voldoet aan alle
normen van veiligheid en comfort.

Qua vormgeving en kleur zijn de keuzemogelijkheden groot:
u kunt uw voordeur ontwerpen naar uw individuele wensen.

Onderdorpels zijn in vele varianten leverbaar.

50 mm hoog

30 mm hoog

Schuifdeuren

Met onze techniek laten de grote schuifdeurelementen zich probleemloos bedienen.
Ongeacht of de deur open of gesloten is stroomt er veel licht naar binnen.

tussen binnen en buiten bijkomend op.

Schuifelementen

Schuifdeuren zijn een stijlelement van moderne woningen waarbij de
grote glasvlakken voor licht en elegantie zorgen. Met onze technieken
kunnen grote afmetingen probleemloos worden geproduceerd. De
doorlopende onderdorpel kan verdiept geplaatst worden waardoor er
een bijna drempelloze vloeraansluiting ontstaat.
Met een isolatiewaarde van Uf 1,3 W/m²K voldoet dit systeem
ruimschoots aan de eisen van deze tijd.

Standaard
Standaard is er een symmetrische uitvoering met een vast en een
schuivend deel. De standaard uitvoering zorgt met zijn 100 mm kader
profiel voor een slanke uitstraling.

Design variant
Bij de Design variant wordt het vaste deel van de hefschuifdeur
voorzien van een slank kaderprofiel. Dit kaderprofiel is meer dan 50%
slanker dan het standaard hefschuifsysteem en zorgt voor tot 25% meer
lichtinval. Het asymmetrische aanzicht van het totale hefschuifsysteem
biedt een moderne en strakke uitstraling.

GEALAN S9000 NL Slim
Zichtbaar minder kozijnen
De nieuwe GEALAN Slimvleugel is veel smaller dan de standaard raamvleugel. Het is nu mogelijk stolp- en
stijlconstructies te maken met een aanzicht van 106 mm i.p.v. 150 mm breedte zonder in te leveren op
bedieningscomfort en veiligheid. De ontsierende, massieve balken die het raamsilhouet verstoorden en veel
minder licht in de ruimte lieten behoren hiermee tot het verleden.

Moderne architectuur wordt gekenmerkt door grote raamelementen om een
licht, luchtig en ruimtelijk effect te creëren. Ook bij de renovatie van
monumenten worden slanke kozijnaanzichten gevraagd, waardoor de verfijnde
uitstraling van de historische gevel behouden blijft.
Met het GEALAN-systeem S9000 slimvleugel zijn deze smalle aanzichtbreedtes
te realiseren. De lichtinval kan hierdoor met 25% toenemen.

Sierlijsten

Sierlijsten
Met sierlijsten geeft u uw kunststof kozijnen een exclusief en
karakteristiek uiterlijk. De lijsten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleurfolies
als de kozijnen en worden op de raamprofielen gemonteerd.

Kleuren en Decorfolies
Kleuren
De basiskleuren van kunststof kozijnen zijn wit (Ral 9010) en crème (Ral 9001).
Daarnaast zijn er decorfolies verkrijgbaar die zowel aan buiten als aan de binnenzijde van
het kozijn kunnen worden aangebracht. Deze dunne folie is krasbestendig en langdurig
bestand tegen verkleuring (Uv-bestendig).
De folie is verkrijgbaar in een gladde uitvoering of met een zichtbare houtnerfstructuur.
Zo combineer je de charme van hout met de extreme duurzaamheid en de
onderhoudsvriendelijkheid van kunststof.

Kleur ter indicatie kleuren kunnen afwijken

LET OP: de getoonde kleuren kunnen in werkelijkheid afwijken van deze gedrukte folder!

Technische specificaties

Verdiept profiel 6802 (Base)

Blokprofiel 6804 (Haax)

Vlak profiel 6070 (Slim)
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www.windowmakers.be

