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Innowacyjny system S 9000 o szerokości 83 mm



Przystosowany do zastosowania pakietu  
trzyszybowego (dwukomorowego),  
o szerokości ma ksymalnie 52 mm.

Głębsze osadzenie szyby dzięki  
podwyższonej listwie przyszybowej  
o wysokości 26 mm i wyższej przyldze  
eliminuje powstawanie mostków termicznych 
na brzegu pakietu szybowego i korzystnie 
wpływa na izolację cieplną. 

Dodatkowa uszczelka we wrębie  
poszybowym stanowi skuteczną barierę  
dla zimnego powietrza z zewnątrz.

Nowy system S 9000 firmy GEALAN jest kwintesencją nowocze
snego stylu i najnowszych trendów w stolarce otworowej. Wyjątkowy 
design profili podkreśli niepowtarzalny charakter każdego wnętrza. 
Starannie zaprojektowane detale konstrukcyjne systemu profili 
GEALAN S 9000 pozwalają na budowę kompleksowych rozwiązań 
w zakresie stolarki otworowej  od standardo wych okien rozwier
nouchylnych po drzwi wejściowe czy balkonowe (maksymalna 
wysokość skrzydła drzwi wynosi nawet 2,3 m). Obniżona  
ościeżnica i skrzydło umożliwiają budowę większych przeszkleń, 
zwiększając tym samym dostęp światła do pomieszczeń.

Innowacyjny system GEALAN S 9000 o głębokości 83 mm łączy 
zalety systemów z uszczelką środkową oraz oporową. Pogłębiona,  
sześciokomorowa konstrukcja ościeżnicy i skrzydła oraz przemyślany 
układ uszczelnienia gwarantują najwyższą izolację cieplną. System 
GEALAN S 9000 o najlepszych właściwościach termicznych jest 
rezultatem zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych. 
Wyniki mówią same za siebie. Znakomite parametry izolacyjności 
termicznej udało się osiągnąć dzięki synergii innowacyjnych detali 
zastosowanych przy projektowaniu tego systemu. Dzięki temu okna  
z profili GEALAN S 9000 spełniają najwyższe wymagania dla okien.
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Okleiny

acrylcolor

Wiele innych oklein dostępnych jest na Państwa życzenie.
*kolor metaliczny (przed zamówieniem należy podpisać porozumienie na kolory metaliczne)

Ponad 70 kolorów acrylcolor dostępnych jest w ramach oferty pozastandarowej (grupa C).

1 Machoń 3 Orzech

2 Złoty dąb 4 Antracyt RAL 7016

5 6 7 8

1 RAL 7015 szarość łupka 5 RAL 8022 (02) ciemny brąz

2 RAL 7016 antracyt 6 RAL 9006 białe aluminium*

3 RAL 7040 szary 7 DB 703

4 RAL 8014 brąz sepii 8 silber*


