więcej szkła, więcej światła
nowoczesny design
ultra wąskie profile
ukryte skrzydło
doskonała termoizolacja
powłoka acrylcolor

SYSTEMOWO INNOWACYJNY

nowe
perspektywy

mniej znaczy więcej

różne funkcje – jeden wymiar
Ujednolicony wymiar systemu GEALAN-KUBUS® wynosi 100 mm.
Zarówno kombinacja ramy ze skrzydłem jak również złożenie ze
słupkiem ruchomym mają tę samą szerokość równą 100 mm. Dzięki temu okna o różnych funkcjach (rozwierno-uchylne, rozwierne
ze słupkiem ruchomym, szklenie stałe) od zewnątrz wyglądają
identycznie, co tworzy elegancki, harmonijny efekt wizualny.
Konsekwentnie ta sama szerokość! 100 mm również dla złożenia za słupkiem ruchomym.

minimalistyczna forma

100 mm

100 mm

GEALAN-KUBUS® prezentuje nowe spojrzenie na stolarkę okienną i doskonale wpisuje się w ideę architektury
transparentnej. Duże przeszklenia umożliwiają efektywne
doświetlenie pomieszczeń i stwarzają szerokie możliwości
w projektowaniu wnętrz. Od wewnątrz GEALAN-KUBUS®
tworzy jedną, zlicowaną płaszczyznę a wyraźne kontury
przylgi podkreślają spójny, nowoczesny wygląd od strony
zewnętrznej.
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100mm
szerokość systemu GEALAN-Kubus®

szerokość tradycyjnych
systemów z widocznym
skrzydłem
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KISS-principle: Keep it small and simple
 Wyraźne, proste kontury zarówno od
strony zewnętrznej jak i wewnętrznej.
 Skrzydło niewidoczne od zewnątrz.

„Perfekcję osiąga się wtedy, gdy nie można już nic
odjąć, a nie dodać.“
Antoine de Saint-Exupéry

 Jednoelemetowa konstrukcja
skrzydła bez listwy przyszybowej. Od
wewnątrz jedna zlicowana płaszczyzna
zapewniona przez estetyczny profil
klipsujący .
Po stronie zewnętrznej wykończenie
w sprawdzonej technologii acrylcolor.

 Wysoka stabilność i nowatorska
konstrukcja skrzydła za sprawą innowacyjnej technologii STV® (klejenie
szyby na sucho).
 Maksymalna izolacja cieplna dzięki
IKD® (wypełnienie materiałem izolującym komory w ramie).

GEALAN-KUBUS®

SYSTEMOWO INNOWACYJNY

warianty montażu

rama widoczna w 100%

rama częściowo widoczna

rama prawie niewidoczna

Optymalny kształt w każdym aspekcie.
GEALAN-Kubus® przekonuje również walorami użytkowymi. Płynne kontury ramy i całkowity brak uszczelki
w ramie umożliwiają wygodną pielęgnację a perfekcyjnie
zaprojektowany uskok w ramie tworzy ciepłe uszczelnienie
środkowe.

100 mm – przekonujące argumenty
 brak listew przyszybowych
 100 mm – taka sama szerokość dla kombinacji ramy ze skrzydłem oraz dla złożenia
ze słupkiem ruchomym
 zlicowany widok od wewnątrz
 wyraźne kontury

doskonale pasują:

drzwi przesuwne HST S 9000
w wersji design oraz drzwi wejściowe S 9000
GEALAN-Kubus® jest zharmonizowany
z systemem S 9000 i przeznaczony do
budowy okien i drzwi balkonowych.

Partner GEALAN chętnie Państwu doradzi:

kompatybilne
systemy

Art.-Nr. 097098 PL G

Dzięki różnorodnym wariantom montażu system GEALAN-Kubus® daje architektom unikalną możliwość swobodnego projektowania różnej szerokości widocznej ramy w jednostkach
okiennych znajdujących się nawet na tej samej elewacji. Uzyskany efekt tworzy ciekawą grę
proporcji.
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Więcej możliwości stworzyć się nie da!

