Sistemul S 8000 IQ

stabilitate
uşor de întreţinut
individualitate
durabilitate

Combinaţia de profile 8011/8076

cartea de vizită

a casei

O problemă de optică

Combinaţia de profile 8011/8076

Privire din interior

Privire din exterior

Design

Tehnică

Uşa de intrare este punctul creativ central al fiecărei faţade, constituind
astfel cartea de vizită a casei. Uşile din sistemul de profile S 8000 IQ sunt
elemente de design arhitectural şi influenţează decisiv aspectul faţadei
prin mărime, formă şi repartizare exterioară. Rotunjirile fine şi geometria oblică a profilului accentuează linia clasică şi conferă un aspect modern şi atractiv, conferind individualitate şi valoare.

În cazul uşilor de intrare din PVC stabilitatea, rezistenţa la torsiune şi
durabilitatea colţurilor joacă un rol important. De aceea pentru uşile din
sistemul S 8000 IQ sunt utilizate armături din oţel groase şi îmbinări prin
sudare ale colţurilor, ceea ce contribuie decisiv la creşterea duratei de
viaţă a uşii dumneavoastră de intrare. În plus, dispunerea specială a traverselor la o adâncime de construcţie de 74 mm permite utilizarea unui
oţel cu rezistenţă la îndoire mai mare cu până la 30%. Astfel sistemul
S 8000 IQ asigură stabilitatea necesară-pentru o durată de viaţă lungă a
uşii dumneavoastră de intrare.

Mai multe informaţii sunt disponibile la www.gealan.ro
1 Izolare termică ridicatã datorită celor 4 camere.
2 Stabilitate excepţională
datorită armăturii groase şi
adâncimii de construcţie de 74
mm.
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Nuanţe standard decor lemn
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Nuanţe standard acrylcolor

1 Oregon IV

4 Mahon

1 alb crem / RAL 9001

5 maro sepia / RAL 8014

9 albastru metalic / RAL 5011

2 Stejar auriu

5 Stejar închis

2 gri agat / RAL 7038

6 negru maroniu 02

10 verde închis / RAL 6005

3 Stejar

6 Nuc

3 gri fereastră / RAL 7040 7 roşu maroniu / RAL 3011

Multe alte decoruri, folii în culori uni şi acrylcolor sunt disponibile la cerere.

4 gri ardezie / RAL 7015

11 argintiu

8 albastu ultramarin / RAL 5002

Pentru mai multe detalii adresaţi-vă partenerului dumneavoastră GEALAN:
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4 Geometria si suprafaţa
exterioară uşor de curăţat fac
posibilă întreţinerea fără probleme.

3

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

3 Rezistenţă la ploaie, etanşeitate la apă.

