PLASTIKĀTA LOGI UN DURVIS NO GEALAN PROFILIEM
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KVALITĀTE
bez kompromisiem

Jaunajā GEALAN S 9000
proﬁlu sistēma apvienotas
vidējās un ārējās blīvējuma
sistēmas priekšrocības. Logi,
kas izgatavoti no šīs sistēmas
proﬁliem, atbilst enerģiju
taupošu logu prasībām.
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Laika gaitā pārbaudīta GEALAN
S 8000 proﬁlu sistēma pilnībā
nodrošina ikdienas vajadzības.
Plašs tērauda stiegrots proﬁls
ļauj izgatavot ļoti izturīgas logu
un durvju konstrukcijas.
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Blīvēšanai cieši piespiežas no ārpuses un
iekšpuses pa visu vērtnes perimetru un
nodrošina logu hermētiskumu.

Sistēma ar trīskāršu blīvējumu. Trešais
blīvētājs uzlabo logu siltuma un skaņas parametrus, pasargā furnitūru no apkārtējās
vides mitruma iedarbības.

Rāmja proﬁla un loga vērtnes 6 iekšējās
kameras un 74 mm proﬁla montāžas
platums garantē ļoti labus siltuma un
skaņas izolācijas rādītājus.

Rāmja proﬁla un loga vērtnes 6 iekšējās
kameras un 82,5 mm liels proﬁla montāžas platums garantē ļoti labus siltuma
un skaņas izolācijas rādītājus.

Plats stiegrots tērauda proﬁls iekšējā loga
proﬁla kamerā sniedz stabilitāti loga
konstrukcijai.

Plats stiegrots tērauda proﬁls iekšējā
loga proﬁla kamerā sniedz stabilitāti loga
konstrukcijai.

Iestiklošana ar trīs stiklu stikla paketēm ar
46 mm biezumu, bet gadījumā, ja tiek
izmantotas iestiklošanas tehnoloģijas STV® pat ar stikla paketēm ar biezumu līdz 48 mm.

Iestiklošana ar trīs stiklu stikla paketēm ar
biezumu līdz 52 mm, bet gadījumā, ja tiek
izmantotas iestiklošanas tehnoloģijas STV® pat ar stikla paketēm ar biezumu līdz 54 mm.

Visdažādāko formu līstītes, no noapaļotām
līdz slīpā leņķī veidotām, sniedz neatkārtojamu individualitāti Jūsu logiem.

Palielināts līdz 26 mm stikla paketes padziļinājums proﬁlā pasargā pašas aukstākās
stikla paketes zonas no tieša kontakta ar
apkārtējo vidi un uzlabo loga siltuma parametrus.

* Loga siltumvadītspēja Uw. Balto profilu kombinācija ar standarta tērauda stiegrojumu.
Aprēķinātais lielums, ja stikla paketes rādītājs Ug = 0,6 W/m2K, rāmis SWISSPACER (S 8000) un
SWISSPACER ULTIMATE (S 9000), profilu sistēmas rādītājs Uf = 1,1 W/m2K, bet profilu S 9000
sistēmas profili S 9000 Uf = 0,92 W/m2K.

Profilu varianti, no kuriem var tikt
izgatavoti logi un durvis:
Baltas krāsas
Krāsainie ACRYLCOLOR
Laminētās vienkrāsainās
vai tekstūru un koksnes
faktūru imitējošās plēves
Baltie nelaminētie
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Viena puse laminēta
vai ACRYLCOLOR

Abas puses
laminētas

Visdažādākās krāsainās
plēves

www.gealan.de

