
INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000
++ tepelně+izolující

++ flexibilní

++ dobře+těsnící

++ inovativní

++ orientované+na+design

++ mnohotvárné+

S 9000 domovní dveře



Stavební hloubka 

82,5 mm
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Přesvědčivé+argumenty
Jistá+budoucnost+v+jedné+linii

S profilovým systémem S 9000 získáte moderní prohloubený systém, který lze využít jak 
v novostavbách, tak i při renovaci. Tímto způsobem se S 9000 přidává k nové platformě ur-
čené pro výrobu oken, domovních dveří a zdvižně posuvných dveří ve výrobním programu 
firmy GEALAN. Domovní dveře S 9000 Vás navíc přesvědčí následujícími argumenty:

Řešení štulpů 
pro okapnice

Flexibilní řešení barev díky četným 
fóliovým dekorům nebo hliníkovému 
opláštění

Vhodný pro skla a panely s tloušťkou 
do 52 mm (s STV® do 54 mm)

Velmi dobrá statika díky velkým 
vyztužovacím komorám, odpoví-
dajícímu ocelovému vyztužení a 
vhodným výztužím rohů

Vynikající tepelná izolace díky 
moderní 5 komorové technologii

Systémové řešení okapnic opticky 
vylepšuje dveřní elementy a zajišťuje 
optimální těsnost díky kartáčovému 
těsnění v několika rovinách

Bezbariérový systémový práh 
s vynikající tepelnou izolací díky 
termickému dělení

Optimální ochrana 
před nárazovým deštěm

Tepelná+izolace
 Æ Vynikající termické dělení, i v oblasti uzavíra-

cích bodů, díky řešení spoje z hliníku a PVC

 Æ Velmi dobrý izotermický průběh – je minimali-

zováno nebezpečí tvor-

by rosení nebo tepel-

ných mostů 

Bezbariérový+přístup
 Æ Práh s výškou 20 mm splňuje požadavky  

pro bezbariérové stavby podle DIN 18040-2

Stabilita
 Æ Pevné spojení díky západkovému mechanis-

mu ve spoji PVC a hliníkové části ve dvou 

úrovních

Práh
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Varianty+domovních+dveří
Vítá+Vás+elegance+a+klasika

Domovní dveře jsou vizitkou domu, vstupní části dodávají šarm a estetiku. GEALAN nabízí svým 
novým dveřním systémem S 9000 každému to pravé pro jeho individuální vkus. Můžete se rozhod-
nout mezi klasickou variantou a variantou s přesahem křídel. A díky flexibilitě barev četných fóli-
ových dekorů máte možnost přizpůsobit své nové domovní dveře celkovému vzhledu své fasády.

Klasika
Už s klasickou variantou do-
movních dveří propůjčujete svému 
domu zcela osobitý styl. Neboť  
při hře s formou a barvami nejsou 
stanoveny žádné hranice. Vytvořte 
si své domovní dveře podle svých 
vlastních představ.

Design
Pohled na křídlo dveří s designovou 
úpravou nabízí nejvyšší míru esteti-
ky, aniž by byla negativně ovlivněna 
bezpečnost a tepelná izolace. Máte 
tak více prostoru k tvořivosti a záro-
veň je díky chybějícím spojům uleh-
čena péče o Vaše domovní dveře.



s9000.gealan.de

Váš partner GEALAN Vám rád poradí:

PROGRAM+FÓLIÍ+S+DEKOREM

Barvy+a+dekory
Dřevěné+dekory+pro+přirozený+vzhled

Pro všechny, kteří kladou důraz na přirozený vzhled, aniž by se 
chtěli vzdát předností moderních oken, existují plastová okna 
se vzhledem dřevěného dekoru. To je pro Vás ta správná volba. 
Ať už při renovaci hrázděného domu nebo pro plánovanou no-
vostavbu – okna GEALAN s dřevěným dekorem Vás přesvědčí 

svým vzhledem i svou funkčností. Doporučujeme je coby klasic-
ký stylový prvek při renovaci starých domů, ale rovněž i k úpravě 
vzhledu zapadajícího do rázu krajiny.

Okna s dekorem mají všechny pozitivní vlastnosti moderních 
plastových oken a zároveň i dekorativní vzhled dřeva.

Barevná+mnohotvárnost+s+hliníkem

Domovní dveře z profilového systému S 9000 a s předsazeným hliníkovým opláštěním 
v sobě spojují přednosti obou materiálů - hliníku a plastu. Vysoká funkčnost a moderní 
hliníkový design propůjčují nemovitostem exkluzivní vzhled a zároveň vynikající tepel-
nou izolaci díky plastovému systému domovních dveří. Domovní dveře s předsazeným 
barevným hliníkovým opláštěním jsou nejen odolné a mají dlouhou životnost; zároveň 
nabízí rozsáhlé možnosti individuálního barevného uspořádání.
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Atraktivní+fóliové+dekory+a+jedno-
barevné+fólie
Pro svá okna si můžete vybrat atraktivní dřevěné dekory nebo 
jednobarevné fólie: buď foliovaná z vnější strany a uvnitř  
s klasickým bílým povrchem nebo foliovaná z obou stran kvůli 
obzvláště kvalitnímu vzhledu.

Vyberte si z bohatého sortimentu povrchových úprav tu, která se 
bude hodit k Vám a Vašemu domu.

Aktuální program fólií s dekorem najdete na:
www.gealan.cz


