
Junta de topo
S 9000

CONFORTÁVEL EM  
TODA LINHA



Contracaixilho com  
câmara IKD® com espuma.

Isolamento do núcleo intenso 

TODAS AS VANTAGENS NUM SÓ SISTEMA

ESTÁTICA

Otimizadas para a aplicação do vidro STV® – 
Envidraçamento Seco Estático, que permite a 
colagem a seco do vidro com a sobreposição 
da folha.

ISOLAMENTO TÉRMICO

Melhora o isolamento térmico graças à 
utilização da tecnologia de espuma IKD®.

ENVIDRAÇAMENTO

Adequado para a aplicação de vidros 
funcionais triplos com uma espessura 
máxima de 52 mm (STV® 54 mm).

ESTILO

Largura de visualização do perfil estreita e com 
inclinação de 15° para uma aspeto intemporal.

SUSTENTÁVEIS

Excelente isolamento térmico e sonoro graças 
à sua estrutura de 6 câmaras, profundidade 
de embutimento elevada de 82,5 mm nos 
contracaixilhos e nas folhas.

COLORAÇÃO

A camada exterior de acrílico garante uma 
elevada resistência a riscos e uma superfície 
plana, fácil de limpar e isenta de manutenção.

2

S 9000
JUNTA DE TOPO PRÁTICA

Com o sistema de perfis S 9000 está a optar por um sistema moderno, abrangente, que pode 
ser utilizado tanto na construção nova como em obras de renovação. As geometrias de perfil 
recentemente desenvolvidas dispõem de uma inclinação de 15º na sobreposição, característica 
da GEALAN, sublinhando o design intemporal do novo sistema. Através da utilização assertiva 
da tecnologia de espuma IKD® (isolamento do núcleo intenso ), as janelas de cor apresentam 
propriedades insonorizantes excelentes.

*com vidro Ug 0,5 e rebordo de união 
térmico otimizado Ug = 0,032 W/(c·n)
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 vidro funcional triplo*

Isolamento térmico excelente
U

w até0,74W/(m²·K)
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IKD®acrylcolor 82,5 mmSTV®

embutimento
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acrylcoloracrylcolor
ESTRUTURA DE ACABAMENTO ÚNICA

Decoração de madeira
PELÍCULA DECORATIVA COM IMITAÇÃO QUASE NATURAL

A camada acrílica de cor tem o dobro da espessura da superfície PVC de janelas brancas. Apresenta 
uma elevada resistência a riscos e a condições de intempéries. A superfície sedosa, mate, lisa e sem 
poros não promove a deposição de poeiras e de sujidade. Degradações como descamações, lascas 
e os maçadores retoques de tinta fazem parte do passado. As janelas acrylcolor são quase isentas de 
manutenção e muito fáceis de tratar.

Para todos aqueles que dão grande valor a um aspeto natural, sem abdicar das vantagens da mais 
moderna tecnologia de construção de janelas, estão disponíveis janelas sintéticas com aspeto de 
madeira. São recomendadas como elementos de estilo em renovações de casa antigas e também 
para integração na paisagem. As janelas com decoração de madeira têm todas as propriedades 
positivas das janelas sintéticas modernas e, simultaneamente o efeito decorativo da madeira.

sem pintura e 
sem película

aprox. 0,5 mm 
mais espessa do 
que qualquer 
camada de tinta

fácil de 
tratar e sem 
manutenção

resistente a 
riscos e robusto

sem 
descamações 
ou lascas

união integral 
com perfil

Pode visualizar as cores acrylcolor e as 
películas decorativas GEALAN em:

www.gealan.pt
PROGRAMA DE PELÍCULAS DECORATIVAS



  www.gealan.pt

Combinação de valores U comprovadas
CAPACIDADE DE ISOLAMENTO TÉRMICO DAS COMBINAÇÕES ARO-FOLHA
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Aro estreito com folha Aro alto com notas máximas em termos de 
estabilidade graças a aço estático de grande 

formato na folha

Valor de isolamento térmico 
incomparável com contracaixilho 

alto através de aplicação IKD®

U
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U
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U
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Clássico Design DesignClássico

S 9000
PORTAS DE CASA

PORTAS DE ELEVAÇÃO  
E DE CORRER

As portas são o cartão de visita de uma casa e 
conferem charme e estética à entrada. A GEAL-
AN e o novo sistema de portas de casa S 9000 
tem uma solução adequada para cada pre-
ferência. Pode optar entre a variante clássica e 
a variante orientada para o design, tendo ainda 
a possibilidade de adaptar a sua porta nova às 
linhas gerais da sua fachada.

Elementos de correr são apontamentos de esti-
lo clássicos das casas modernas e destacam-se 
por superfícies envidraçadas de grandes di-
mensões. A nova porta de elevação e de correr 
S 9000 da GEALAN faz justiça a estes requisitos, 
tanto do ponto de vista estético, como do pon-
to de vista funcional. A tecnologia empregue 
permite mover facilmente elementos de porta 
de grande dimensão. Não importa se a porta se 
encontra fechada ou aberta. Em qualquer dos 
casos existe uma grande entrada de luz natural 
para o interior. O acabamento da soleira inferior 
quase impercetível minimiza ainda a separação 
entre interior e exterior.


