
INOVAŢIE CU SISTEM

S 9000
++ Termoizolante

++ Flexibile

++ Etanșe

++ Inovatoare

++ Respectă+designul

++ Stabile

Uși de intrare din PVC S 9000



Curs 82,5 mm 

adâncime de montaj

2

Argumente+convingătoare
Durabilitate+remarcabilă

Cu sistemul de profile S 9000 veţi obţine un sistem modern, avansat, care este la fel de 
potrivit pentru clădirile noi cât şi pentru cele în renovare. În acest mod S 9000 avansează spre 
o nouă platformă pentru construcţia de ferestre, uși de intrare şi uși oscilo-culisante în pro-
gramul de produse al GEALAN. În plus, noul sistem, convinge prin următoarele argumente: 

Montant flotant 
pentru panoul contra 
intemperiilor

Design de culori flexibil, cu 
numeroase folii decor sau placare 
cu aluminiu

Potrivit pentru preluarea a trei foi de 
geam cu grosimi de până la 52 mm 
(cu STV® până la 54 mm)

Statică foarte bună datorită camerei 
mari destinată armăturii, armături din 
oţel cu formă adecvată si armăturilor 
de colţ potrivite

Izolare termică excelentă la geome-
tria modernă cu 5 camere

Elementul de protecţie contra 
intemperiilor îmbunătăţeşte aspectul 
elementelor uşii si asigură o etanșare 
optimă cu garnituri cu perii pe 
mai multe planuri. Prin soluţia de 
îmbinare din aluminiu şi PVC rezultă 
o foarte bună izolaţie termică

Pragul sistem accesibil, cu 
izolare termică excelentă prin 
separare termică

Protecţie optimă contra 
ploii torenţiale

Izolaţie+termica
 Æ Izolaţie termică excelentă şi în zona pieselor 

de închidere, prin soluţia de îmbinare din alu-

miniu şi PVC

 Æ Proces izoterm foarte 

bun – pericolul formării 

de condens şi de punţi 

termice va fi astfel mi-

nimizat

Lipsa barierelor
 Æ Cu doar 20 mm înălţime, pragul îndeplinește 

cerinţele pentru construcţii impuse de stan-

dardul DIN 18040-2

Stabilitate
 Æ Îmbinare fixă prin blocarea părţii din PVC şi a 

părţii de aluminiu în două planuri.

Pragul+de+jos
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Opţiuni+pentru+uşile+de+intrare
Un+bun+venit+pentru+eleganţă+şi+clasic

Ușile caselor sunt cartea de vizită a casei şi oferă spaţiului de intrare șarm şi estetică. Prin noul 
sistem de uși de intrare S 9000, GEALAN oferă varianta potrivită pentru fiecare gust. Va puteţi 
decide între varianta clasică şi cea cu cercevea suprapusă. Datorita varietăţii mari de culori a foliilor 
de acoperire, aveţi posibilitatea sa asortaţi noua ușă de la intrare cu aspectul general al faţadei. 

Varianta+clasică
Chiar şi cu varianta clasică de ușă 
de intrare puteţi acorda întregii 
case o notă personală. Pentru că 
multitudinea de forme şi culori 
nu are limită. Proiectaţi-vă ușa de 
la intrare după preferinţele dvs. 
individuale.

Design
Aspectul plan al cercevelei uşii, în 
varianta de design oferă o esteti-
că maximă fără a trebui să faceţi 
compromisuri în ceea ce priveşte 
securitatea şi izolaţia termică. Astfel 
se creează mai mult spaţiu dar este 
ușurată şi întreţinerea uşii.



Partenerul dvs. GEALAN vă consiliază cu plăcere:

PROGRAMUL+FOLIILOR+DECORATIVE

s9000.gealan.ro
www.ferestrepentrucasepasive.ro 

Decor+lemn
Folii+decor+lemn+cu+aspect+natural

Pentru toţi cei care preţuiesc aspectul natural, fără a se priva 
de avantajele tehnicii moderne a ferestrelor, există ferestre 
din PVC cu aspect decor lemn. Astfel faceţi alegerea corectă. 
Indiferent dacă este vorba de renovare sau de o construcţie 
nouă-ferestrele GEALAN conving prin aspect şi funcţionalita-

te. Ele sunt recomandate ca un element de stil clasic în reno-
varea clădirilor vechi, precum şi pentru adaptarea la peisaj.

Ferestrele decor lemn au toate proprietăţile ferestrelor din PVC 
moderne, păstrând în același timp efectul decorativ al lemnului.

Varietate+de+culori+cu+aluminiu

Ușile de intrare din sistemul de profile S 9000 cu placare din aluminiu îmbină avantajele 
materialelor aluminiu şi PVC. Functionalitatea ridicată şi aspectul modern, orientat spre 
design al aluminiului, oferă imobilelor o notă de exclusivitate îmbinată cu o izolaţie 
termică excelentă, a sistemelor de ferestre din PVC. Ferestrele din material PVC cu pla-
care din aluminiu colorata sunt nu doar rezistente şi durabile; ele oferă de asemenea 
numeroase oportunităţi pentru crearea de culori personalizate.
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Folii+atractive,+
decorative+şi+în+culori+uni
Pentru ferestre aveţi la dispoziţie folii decor lemn sau în culori 
uni: fie cu folie la exterior, şi la interior varianta clasică, albă, 
fie cu folie pe ambele părţi pentru o optică de înaltă calitate

Alegeţi dintr-o gama bogată de modele pentru aspectul suprafeţei 
superioare care se potrivește dvs. şi căminului dvs.

Actualul program de folii decor îl puteţi găsi pe:

www.gealan.ro


