
INNOVATIE MET SYSTEEM

S 9000
 + Warmte-isolerend

 + Flexibel

 + Dicht

 + Innovatief

 + Design-georiënteerd

 + Veelzijdig

S 9000 Huisdeuren



82,5 mm bouwdiepte
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Overtuigende argumenten
Toekomstzeker over de hele lijn

Met het profielsysteem S 9000 ontvangt u een modern, verdiept systeem, wat in gelijke mate 
in nieuwbouw als ook in renovatie toepasbaar is. Op deze manier avanceert S 9000 tot een 
nieuw platform voor de bouw van ramen, huisdeuren en hefschuifdeuren in het product-
programma van GEALAN. Daarnaast overtuigen huisdeuren in S 9000 door de volgende 
argumenten:

Stolpoplossing 
voor waterdorpel

Flexibele kleurvormgeving door 
talrijke decorfolies of alu-
afdekkingen

Geschikt voor opname van glas- en 
paneeldikte tot 52 mm (met STV® tot 
54 mm)

Zeer goede statica door 
grote versterkingskamer, gevormde 
staalversterkingen en passende 
hoekversterkingen

Uitstekende warmte-isolatie door 
moderne 5-kamer-technologie

Systeemoplossing voor waterdorpel 
waardeert optisch het deurelement 
op en zorgt voor optimale dichtheid 
door borsteldichtingen op meerdere 
plaatsen.

Barrièrevrij dorpelsysteem met 
uitstekende warmte-isolatie door 
thermische scheiding.

Optimale slagregenbescherming

Warmte-isolatie
 Æ Uitstekende thermische scheiding, ook in het 

bereik van de sluitstukken, door verbindings-

oplossing van aluminium en PVC

 Æ Zeer goede isothermen-

verloop – het gevaar van 

condensvorming of 

warmtebruggen wordt 

zo geminimaliseerd

Barrièrevrijheid
 Æ Met slechts 20 mm hoogte voldoet de dorpel 

aan de eisen voor barrièrevrij bouwen vol-

gens DIN 18040-2

Stabiliteit
 Æ Vaste verbinding door verankering van PVC- 

en aluminiumdeel in twee niveaus

Bodemdorpel
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Huisdeurvariaties
Een welkom voor elegantie en klassiek

Huisdeuren zijn het visitekaartje van het huis en verlenen de entreepartij charme en esthetiek. 
GEALAN biedt met haar nieuwe S 9000 huisdeurensysteem voor iedere smaak het juiste. U kunt 
tussen de klassieke en de vleugeloverdekkende variant kiezen. En dank zij de flexibele kleurvorm-
geving van de talrijke decorfolies heeft u nu de mogelijkheid, uw nieuwe huisdeur aan de totale 
optiek van uw gevel aan te passen.

Klassiek
Al met de klassieke huisdeurva-
riant geeft u uw woning een zeer 
persoonlijk cachet. Want het spel 
van vormen en kleuren kent geen 
grenzen. Geef uw huisdeur vorm 
aan de hand van uw individuele 
voorstellingen.

Design
Het vlakke aanzicht van de deur-
vleugel bij de designvariant biedt 
een maximum aan esthetica zonder 
op de behoeften zoals zekerheid en 
warmte-isolatie te moeten afzien. 
Daarmee verschaft u zich niet alleen 
meer vormgevingsvrijheid, maar 
vergemakkelijkt door de ontbreken-
de opliggende delen bovendien het 
onderhoud van uw huisdeur. 



s9000.gealan.nl

Uw GEALAN partner adviseert u graag:

DECORFOLIE-PROGRAMMA

Kleuren en decors
Houtdecors als natuurlijke blikvanger

Voor iedereen, die waarde hecht aan een natuurlijk uiterlijk 
zonder afstand te doen van de voordelen van moderne raam-
techniek, zijn er kunststof ramen in houtdecor-optiek. Daarmee 
maakt u de juiste keuze. Of u voor renovatie of een geplande 
nieuwbouw kiest – GEALAN houtdecor-ramen overtuigen in op-

tische en functioneel opzicht. Zij overtuigen als klassiek stijlele-
ment bij renovatie evenzo als bij streekgebonden vormgeving.

Decor-ramen bezitten alle positieve eigenschappen van moderne 
kunststof ramen en tegelijkertijd de decoratieve werking van hout.

Kleurveelvoud met aluminium

Huisdeuren uit het profielsysteem S 9000 en aluminium afdekkingen combineren de 
voordelen van de materialen aluminium en kunststof. Hoge functionaliteit en moderne 
design-georiënteerde alu-optiek zorgen daarbij voor een vleugje van exclusiviteit – bij 
tegelijkertijd uitstekende warmte-isolatie van het kunststof huisdeursysteem. Huis-
deuren met kleurrijke aluminium afdekkingen zijn niet alleen immuun en duurzaam; 
zij bieden tegelijkertijd omvangrijke mogelijkheden voor een individuele kleurrijke 
vormgeving.
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Aantrekkelijke decor- en kleurfolies

Voor de ramen van uw keuze staan aantrekkelijke houtdecor- 
of kleurfolies ter beschikking: ofwel buiten folie met binnen 
klassiek wit of crème of tweezijdig folie voor een bijzonder 
hoogwaardige optiek.

Kiest u uit een omvangrijk assortiment de oppervlakteoptiek; die 
bij u en uw woning past.

Het actuele decorfolie-programma vindt u op:
www.gealan.nl


