Radīt brīnišķīgu skatu ar jaunu

Vairāk stikla – vairāk gaismas
Samazināts rāmis
Skaidra līniju un formu valoda
Ārpus laika un stila
Labākie siltumizolācijas rādītāji
Novatoriska virsma

SISTĒMAS INOVĀCIJAS

Vienkārši
skaisti logi

Jo mazāk, jo labāk

Kvadrātveida un praktiski nemanāma forma
Sistēmas unikāla īpašība ir apdares plāksnes tehniskais risinājums, kuras redzamās daļas kopējais platums ir tikai 100 mm. Līdz
ar to apdares plāksnei un rāmja sānu elementiem ir vienāds platums un tie izskatās simetriski.

Redzamās daļas platums 100 mm apdares plāksnes vietā

Dizaina harmonija un estētika
GEALAN-KUBUS® sistēma paver pilnīgi jaunus PVC logu dizaina virzienus arhitektūrā. Vairāk gaismas un atklātas
platības, pateicoties lielāka izmēra stikla virsmām, sniedz
jaunu rīcības brīvību. Pateicoties pilnībā slēptajai vērtnei,
zūd robeža starp telpas interjera iekšpusi un skatu pa logu.
Pateicoties vienotai zonai starp rāmi un vērtni, rodas vispārējs harmonisks iespaids par formu nedalāmību un
skaidrību.

GEALAN-KUBUS® redzamās daļas platums

Klasiska sistēma
ar redzamu vērtni

Vairāk gaismas un pēc iespējas mazāk
elementu GEALAN-KUBUS®
Taisnstūrveida optika iekšpusē un
ārpusē.
No ārpuses neredzama
vērtne.

„Pilnība ir sasniegta nevis tad, kad nav ko pielikt, bet gan
tad, kad nav ko noņemt.”

Pateicoties vienotai zonai starp rāmi un vērtni, kā arī tam, ka logam nav
stiklojuma līstītes, rodas formu nedalāmības iespaids un paveras jaunas
interjera dizaina iespējas.

Antuāns de Sent-Ekziperī

Unikāla ārējā virsma, pateicoties
ACRYLCOLOR tehnoloģijai.

Novatoriskā sausās statiskās līmēšanas tehnoloģija STV® padara vērtnes dizainu „bez robežām” un nodrošina maksimālu stabilitāti.
Lieliski siltumizolācijas rādītāji,
pateicoties iekšējās kameras aizpildīšanai ar siltuma izolatoru IKD®.

GEALAN-KUBUS®

SISTĒMAS INOVĀCIJAS

Rāmja uzstādīšanas iespējamie varianti

100% redzamais

Daļēji slēptais

Pilnībā slēptais

Nevainojams loga dizains
GEALAN-KUBUS® unikālā sistēma noteic jaunus plastikāta logu dizaina virzienus arhitektūrā
un sniedz iespējas, kādas iepriekš nebija pieejamas klasiskajām plastikāta proﬁlu sistēmām.
Neatkarīgi no tā, vai tas būtu redzamais, slēptais vai daļēji slēptais rāmis – proporcijas ir iespaidīgas.

Neticami viegli kopjama rāmja konstrukcija

Kombinācijas rāmis-vērtne 100 mm
montāžas un redzamais platums, kā arī
apdares plāksne
Vienota zona starp rāmi un vērtni
Skaidras kontūras

Piemērotas arī:

Paceļamās-bīdāmās durvis S 9000, izpildījums Design un ieejas durvis S 9000
GEALAN-KUBUS® ir savietojams ar sistēmu
S9000 un ir piemērots kombinēšanai,
uzstādot logus un balkona blokus.
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Bez stiklojuma līstītes

Art.-Nr. 097098 D G

100 mm – pilnīga harmonija

Iespējamas tehniskas izmaiņas un krāsu alterācija drukājot.

GEALAN-KUBUS® sistēma ir ļoti funkcionāla un viegli kopjama.
Proﬁla ģeometrijā īpaša uzmanība pievērsta loga rāmja plūstošajām kontūrām; rāmis ir bez blīvējuma, savukārt, īpaši
izliektā rāmja iekšējā daļa aizstāj iekšējo blīvējumu.

