Více skla – více světla
Méně rámu
Jasná řeč tvarů
Nadčasové a stylové
Nejlepší tepelná izolace
Inovativní povrch

INOVACE SE SYSTÉMEM

Jednoduše
pěkné okno



Méně je více
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KISS-princip: Keep it small and simple
 Kolem dokola pravoúhlý vzhled – zevnitř i zvenku.  Zvenku skryté křídlo.

„Pokud nelze nic přidat ani odebrat pak je výrobek
dokonalý“
Antoine de Saint-Exupéry

Systémový rozměr obnáší jak v případě kombinace rám
křídlo tak i v případě štulpu 100 mm. Tím disponuje štulp
a postranní díly rámu stejnou pohledovou šířkou, což zprostředkovává oku pozorovatele symetrii a estetiku.

Průběžná 100 mm pohledová šířka i v oblasti štulpu.

100 mm

Nová jednoduchost v designu
Systém GEALAN-KUBUS® definuje novou řeč tvarů pro
plastová okna v architektuře. Více světla a průhledů díky
velkým skelným plochám otevírá nový prostor pro tvoření.
Na vnitřní straně místnosti přesvědčí nový systém plošně
rovinným vzhledem bez rušivých spár, na vnější straně pravoúhlý vzhled podtrhne celkový harmonický dojem.
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100mm
Pohledová šířka GEALAN-KUBUS®

Klasické systémy
s viditelným křídlem

 Výjimečná kvalita povrchu díky
exkluzivní technologii acrylcolor na
vnější straně.

 Inovativní technologie lepení STV®
umožňuje u křídla design „bez okraje“
a zajišťuje maximální stabilitu.

Kvadratický a téměř skrytý

100 mm

 Design křídla bez zasklívacích lišt
a bez spáry a plošně rovinný vzhled
díky možnosti použití přídavného
profilu. .

100 mm

 Výborná tepelná izolace díky vypěněným profilům

INOVACE SE SYSTÉMEM

Varianty ostění

100% viditelný

polopřekrytý

překrytý

Dokonalý design okna
Víc už nelze! Okenní systém GEALAN-KUBUS® orientovaný na design otevírá architektům
maximální možnosti provedení a tím nové perspektivy. Je jedno, jestli bude rám 100% viditelný, nebo do poloviny zakrytý či zcela překrytý – vznikají proporce, které zanechají dojem.

100 mm – rozměr všech stran
 Žádné zasklívací lišty
 100 mm stavební hloubka a pohledová
šířka jak při kombinaci rám – křídlo
tak u štulpu
 Plošně rovinný vzhled zevnitř
 Jasné kontury

K tomu se hodí:

Posuvně zdvižné dveře S 9000,
designové a domovní dveře S 9000
GEALAN-KUBUS® je kombinovatelný se
systémem S 9000 a vhodný pro řešení
oken a balkonových dveří

Kompatibilní s
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Systém GEALAN-KUBUS® přesvědčuje i svou funkčností -zejména v otázce čištění. Při vývoji byl zvláštní důraz
položen na plynulé kontury rámu, na vynechání těsnění
v jeho dorazové oblasti a ustálenou partii středového těsnění integrovanou v rámu.

Technické změny a barevné odchylky způsobené tiskem jsou vyhrazeny.

Geometrie rámu pro snadné čištění

