
INOVAŢIE CU SISTEM

S 9000
++ Eficienţă

++ Respectă+designul

++ Flexibilitate++
(caracter+polivalent)

++ Economie+de+energie

Uși paralel glisante cu ridicare S 9000



Mai+mult+confort+în+cămin

Cele mai bune valori 
de izolaţie termică
în construcţia modulară până la Uf 0,95 W/m2K 
şi astfel potrivite pentru standardul caselor 
pasive. Suplimentar împreuna cu noul sistem, 
pot fi folosite fără probleme geamuri moderne 
triple până la 52 mm grosime (STV® 54 mm)

Respectă designul
cu structură modernă, cercevea mai 
îngustă şi o înălţime mai mare a pe-
retelui de acoperire a geamului.

Flexibilitate  
(caracter polivalent)
prin diferite opţiuni de design și numeroase 
scheme de deschidere 

Eficienţă
prin cele mai bune valori de izolaţie termică, deja 
în versiunile standard, prelucrarea optimă şi 
soluţii inovatoare de detaliu
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Elementele de glisare sunt un element de stil clasic al locuinţelor moderne, în care suprafeţele mari 
de sticlă oferă confort şi eleganţă. Noua uşă glisantă cu ridicare S9000 de la GEALAN va îndeplini 
cum trebuie aceste cerinţe vizuale şi funcţionale.

Prin tehnologia noastră, elementele mari ale ușii pot fi depla-
sate ușor. Nu contează daca ușa este deschisă sau închisă. 
În ambele cazuri pătrunde multă lumină în încăpere. De ase-
menea, conexiunea la sol, aproape fără piedici,estompează 
linia dintre interior și exterior.

Allround
Optică+modernă+fără+limitări

Uf până la  

W/m²K



p
rin

 construcţia modulară

Valoarea Uf excelentă de la

până la

0,95
W/m2K
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Izolaţia+suplimentarel+
face+posibil+acest+lucru

Din adâncimea de construcţie de 83,5 mm şi din geometria cu cinci camere, rezultă o foarte bună 
izolaţie termică până la standardul casei pasive. Prin montarea de geamuri triple pot fi realizate 
suplimentar valori Uw excelente.

Multă+lumină,+pierderi+scăzute+de+energie
Valori+excelente+de+izolare+termică

Tocul noii uși paralel glisante cu ridicare produsă de GEALAN o 
are inserată. Cele două miezuri armate, separate, din camerele 
de profil garantează o separare termică reală a acestora. Pentru 
o termoizolaţie mai bună există opţional, posibilitatea de a aplica 
spumă în zona centrală a tocului, prin tehnica IKD®.

IKD®– tehnologia inovatoare pentru îmbunătăţirea proprietăţi-
lor de izolaţie termica a GEALAN, aplicată din fabrică

ikd.gealan.ro

IzOlARE INTENSIVĂ 
INTEgRATĂ



4

Perspective+unice
O+experienţă+de+viaţă+deosebită

Nimic nu exprimă mai bine ambientul elegant al locuinţei decât camerele mari şi 
luminoase.  De aceea, pentru o trecere ideală vor fi montate uşi oscilo-culisante 
la terase, balcoane sau grădini. Astfel aduceţi o bucată de natura în casa dumnea-
voastră.
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Mai+multa+lumină+ca+oricând
Lăţimi+înguste+ale+profilului+de+acoperire+a+sticlei,+pentru+mai+multă+lumină

In cazul ușii paralel glisante cu ridicare puneţi un accent special pe dimensiunea 
mai mare a sticlei şi pe o mai buna iluminare? În acest caz, GEALAN are pentru 
dvs. o soluţie de design  cu totul specială. Aşadar, lăţimea peretelui de acoperire a 
geamului in cazul elementului fix este redusă cu mai mult de 50% faţă de canatul 
normal al ușii oscilo-culisante. 

Orientare+după+
design
Partea+de+sticlă+din+
canatul+fix+este+marită

La această variantă specială,  canatul 
obișnuit va fi înlocuit cu un profil de geam 
mult mai îngust in zona fixă. Acest pas re-
duce lăţimea cercevelei din zona fixă cu mai 
mult de 50% păstrându-se aceleaşi proprie-
tăţi de izolare termică. Astfel, se obţine mai 
multă lumină şi un aspect complet nou, cu 
aceleaşi proprietăţi termo-izolatoare. 

Clasic
Aspect+simetric

Prin cei 100 mm, lăţimea peretelui de aco-
perire a geamului este deja foarte îngustă 
în varianta standard.



 



Uşile paralel glisante cu ridicare din sistemul de profile S 9000 si placarea din aluminiu 
îmbină avantajele materialelor aluminiu şi PVC. Funcţionalitatea ridicată şi aspectul 
modern, orientat spre design al aluminiului, oferă imobilelor o notă de exclusivitate 
îmbinată cu o izolaţia termică excelentă, a sistemelor de ferestre din PVC.

Ferestrele din PVC cu placare din aluminiu colorat sunt nu doar rezistente şi durabile; 
ele oferă de asemenea numeroase oportunităţi pentru alcătuirea de culori individuale.

Decor+lemn
Finisajele+cu+modele++de+lemn+atractive
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Varietate+de++
culori+cu+aluminiu
Acoperire+cu+pulbere+–+prin+lăcuire+–+eloxare

Folii+atractive,+decor+lemn+
şi+în+culori+uni
Pentru ferestre aveţi la dispoziţie, după gustul dumneavoas-
tră, folii atractive cu model decor lemn sau în culori uni: fie cu 
folie la exterior, şi la interior suprafaţă clasică, albă, fie cu folie 
pe ambele părţi pentru o optică deosebită.

Alegeţi dintr-o gamă bogată de modele pentru aspectul supra-
feţei superioare care se potriveşte dvs. şi căminului dvs.

Actualul program de folii decorative îl puteţi găsi pe: 

www.gealan.ro
PROGRAMUL+FOLIILOR+DECOR

Pentru toţi cei care preţuiesc aspectul natural, fără a se priva de 
avantajele tehnologiei moderne a ferestrelor, există ferestre din 
PVC cu aspect decor lemn. Astfel faceţi alegerea corectă. Indife-
rent dacă este vorba de renovare sau de construcţie nouă - fe-
restrele GEALAN conving prin aspect şi funcţionalitate. Ele sunt 
recomandate ca un element de stil clasic în renovarea clădirilor 

vechi, precum şi când designul e influenţat de peisaj.

Ferestrele decor lemn au toate proprietăţile ferestrelor moderne 
din PVC şi în acelaşi timp efectul decorativ al lemnului.
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Tehnologie+sofisticată
Avantaje+in+toate+domeniile

Deja în varianta sa de bază, noua uşă paralel glisantă cu ridicare S9000 atinge o valoare a 
izolaţiei termice foarte bună de Uf = 1,3 W/m2K. Prin măsurile suplimentare vizate această 
valoare poate creşte până la valoarea de top pentru case pasive de Uf = 0,95 W/m2K. Alte 
avantaje ale sistemului sunt posiblitatea montării geamului triplu cu grosime de până la 
52 mm, adâncimea redusâ de montaj de numai 190 mm în cadru (ramă), aspectul suplu 
al cercevelei şi tocului şi bagheta de fixare a geamului, realizată special şi care respectă 
designul.

Videoclipul pentru procesul de fabricaţie şi înlocuirea foilor de geam, le puteţi vedea pe : 

stv.gealan.ro

Vitraj static uscat

 Æ Prin tehnologia de lipire STV® (monta-
rea static uscată a geamului) geamul 
poate fi lipit de profilul de cercevea, cu 
ajutorul unei benzi adezive puternice, 
rigiditatea lui va fi transferată cercevelei 
şi întregul sistem devine mai stabil

 Æ Suplimentar, prin stabilitatea marită a 
cercevelei va fi îmbunătăţit comporta-
mentul la deschidere şi închidere şi va fi 
mărit confortul la manevrare. 

Schema H

Schema D

Schema K

Schema CSchema A

Schema G

Scheme+de+deschidere+realizabile

Vitraj static uscat



Partenerul dvs. GEALAN va consiliază cu plăcere: 

Angajamentul nostru 

pentru mediu

www.ferestrepentrucasepasive.ro 

s9000.gealan.ro

Acordul+eco+GEALAN
Angajamentul+pentru+reciclare

Chiar înainte de intrarea in 
vigoare a legislaţiei privind 
protecţia mediului, GEALAN a 
oferit partenerilor săi recycling 
management, sub forma par-
teneriatului GEALAN pentru 
protecţia mediului: Producăto-
rul de profile şi producătorii de 
ferestre convin să revalorifice 
ferestrele vechi din PVC cât şi 
resturile de profile rămase din 
fabricarea ferestrelor. Scopul 
este de a introduce materialele 
într-un circuit închis de recicla-

re, deoarece PVC-ul – materia 
primă - se obţine din resurse 
naturale precum petrolul sau 
gaze naturale şi sare – este 
mult prea valoros pentru a fi 
considerat deşeu sau a arde 
în instalaţiile pentru arderea 
gunoiului. Datorită capacităţii 
sale de a fi 100% reciclabil, 
PVC-ul poate fi revalorificat. 
Chiar şi fereastrele vechi din 
PVC poate fi granulate şi apoi 
reprelucrate, PVC-ul fiind unul 
dintre materialele ce oferă mul-
tiple posibilităţi de reciclare.

N
e 

re
ze

rv
ăm

 d
re

pt
ul

 p
en

tr
u 

m
od

ifi
că

ri 
te

hn
ic

e 
şi

 v
ar

ia
ţii

 d
e 

cu
lo

ar
e.

©
 w

w
w

.g
dl

-m
ar

ke
tin

g.
de

 / 
3/

20
14

Fabricarea şi montajul 
ferestrei

Extrudarea profilelor 
(reciclate)

Reintroducerea materialului 
în procesul de producţie a 
profilelor

Demontarea 
ferestrelor vechi

Fără utilizarea de substanţe dăunătoare mediului.  
Efort minim de întreţinere.

Durata de viaţă a 
ferestrei (cca. 40 ani)

Circuitul+de+reciclare+al+ferestrelor+din+PVC

Reciclarea ferestrelor 
vechi


