PVC-TOODETE VALIK

PVC
Meie PVC-toodete valik sisaldab kolme peamist
tooterühma: aknad, uksed ja lükanduksed.
Saadaval on kolme tüüpi aknamudeleid:
tavapärased pöörd-kaldavatavad Euroopa stiilis
aknad, traditsioonilised väljapoole avanevad
Skandinaavia stiilis aknad ja uusimad top-swing
pöördteljega aknad. Uste tootevalik sisaldab
sissepoole avanevaid rõduuksi, väljapoole
avanevaid terrassiuksi ja mitmesuguseid välisuksi.
Lükanduste puhul on kasutusel kas kallutatav ja
lükatav (kaldlükanduste) või tõstetav ja lükatav
(paralleellükanduste) avamissüsteem. Kõik
kirjeldatud PVC-tooted on saadaval laias valikus
dekoratiivsetes värvides ja standardvarustuses
oleva mikrotuulutusega.

AKNAD
Euroopa stiilis
Skandinaavia stiilis
Top-swing

UKSED
Terrassidele
Rõdudele
Välisuksed

LÜKANDUKSED
Paralleellükanduksed (HST)
Kaldlükanduksed (PSK)
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EUROOPA STIILIS PVC-AKNAD

Klaaspakett
Argoontäitega
Selektiivklaas
Vaheliist

kahekordne

kolmekordne

kolmekordne energiatõhus

jah

jah (2×)

jah (2×)

välimine klaas

keskmine klaas

sisemine ja välimine klaas

alumiinium

topeltalumiinium

Chromatec Ultra

SeiCom Classic
Ehitussügavus

74 mm

Kahekordne tihend

U-arv

1.33
W(m2K)

U-arv

0.87
W(m2K)

U-arv

0.82
W(m2K)

Siegenia sulused

EUROOPA STIILIS
PVC-AKNAD

SeiCom Premium

Need aknad, tuntud ka kui Saksa stiilis aknad, on sissepoole avanevad ning kallutatava ja pööratava
avamisviisiga. Kõikidel meie Euroopa stiilis akendel on mikrotuulutuse asend. Tootevalik sisaldab kolme
profiilisüsteemi (S8000, S9000 ja RENOVATION), mida on võimalik kombineerida kolme klaaspaketi
tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus). Akna soojapidavus oleneb
profiilisüsteemi ja klaaspaketi kombinatsioonist.

Ehitussügavus

82.5 mm
Kolmekordne tihend

U-arv

1.28
W(m2K)

U-arv

0.79
W(m2K)

U-arv

0.7

W(m2K)

Siegenia sulused

Renovation
Ehitussügavus

120 mm
Sissepoole avanev

Kallutusmehhanism

Kahekordne tihend

U-arv

1.33
W(m2K)

U-arv

0.87
W(m2K)

U-arv

0.82
W(m2K)

Siegenia sulused

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusega 1230×1480 mm.
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SKANDINAAVIA STIILIS PVC-AKNAD

Klaaspakett
Argoontäitega
Selektiivklaas
Vaheliist

kahekordne

kolmekordne

kolmekordne energiatõhus

jah

jah (2×)

jah (2×)

välimine klaas

keskmine klaas

sisemine ja välimine klaas

alumiinium

topeltalumiinium

Chromatec Ultra

Nordic Design Plus
Ehitussügavus

120 mm
Kahekordne tihend

U-arv

U-arv

1.3

U-arv

0.94

W(m2K)

0.85

W(m2K)

W(m2K)

IPA/Mila/Siegenia sulused

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusega 1230×1480 mm.

SKANDINAAVIA
STIILIS PVC-AKNAD
Väljapoole avanev

Need aknad, tuntud ka kui Dannebrogi aknad, on väljapoole avanevad ülalt või küljelt raamile
kinnitatud aknad, mille puhul on võimalik kasutada kas traditsioonilist aknahaagiga kinnitust või
tänapäevaseid linke koos tuuleriivi võimalusega. Nordic Design Plus PVC-profiilil on traditsiooniline
välimus ning see on vastupidav ja samas kergesti hooldatav. Meie Nordic Design Plus profiilisüsteemi
on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või kolmekordne
energiatõhus).
Käepide
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Aknahaagid

Tuuleriiv
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TOP-SWING PÖÖRDTELJEGA PVC-AKNAD

Klaaspakett
Argoontäitega
Selektiivklaas
Vaheliist

kahekordne

kolmekordne

kolmekordne energiatõhus

jah

jah (2×)

jah (2×)

välimine klaas

keskmine klaas

sisemine ja välimine klaas

alumiinium

topeltalumiinium

Chromatec Ultra

Nordic Design Plus
Ehitussügavus

120 mm
Kahekordne tihend

U-arv

1.3

W(m2K)

U-arv

0.94
W(m2K)

U-arv

0.85
W(m2K)

ASSA/ABLOY/Siegenia sulused

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusega 1230×1480 mm.

TOP-SWING
PÖÖRDTELJEGA
PVC-AKNAD
Meie top-swing pöördteljega akendel on ASSA/ABLOY hingede süsteem, mis võimaldab neid
pöörata 180 kraadi ulatuses. See on eriti mugav akende pesemisel. Pöördtelje ja PVC-materjali
kooskasutus muudab meie aknad eriti praktilisteks ja kergesti hooldatavaks. Nordic Design Plus
profiilisüsteemi on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või
kolmekordne energiatõhus).
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PVC-UKSED

RÕDUUKSED
Profiilisüsteem

Lävi

Ratastoolisõbralik

Avamissuund

Tuuleriiv

Silinderlukk

SeiCom Classic

PVC-profiil

–

sisse

ei

–

SeiCom Premium

PVC-profiil

–

sisse

ei

–

Renovation

PVC-profiil

–

sisse

ei

–

Nordic Design Plus

PVC-profiil

–

sisse

ei

–

TERRASSIUKSED

PVC-UKSED
Meie PVC-uste tootevalik sisaldab terrassuksi, rõduuksi ja välisuksi. Terrassiuksed on sissepoole või
väljapoole avatavad, soovi korral linkidega mõlemal pool. Sissepoole avaneval rõduuksel on pöördkaldavamise mehhanism, mille puhul on käepide vaid seespool. Välisuks on väljapoole avanev ning
koos lukustusmehhanismi ja murdvargakindla profiilisüsteemiga. Meie välisuksed ja terrassiuksed
on standardvarustuses madala alumiiniumlävega.

U-arv alates

U-arv alates

U-arv alates

U-arv alates

W(m2K)

W(m2K)

W(m2K)

W(m2K)

0.93

0.79

0.93

0.91

SeiCom Classic

SeiCom Premium

Renovation

Nordic Design Plus

Ehitussügavus

Ehitussügavus

Ehitussügavus

Ehitussügavus

74 mm

82.5 mm

120 mm

120 mm

Kahekordne tihend
Siegenia sulused

Kolmekordne tihend
Siegenia sulused

Kahekordne tihend
Siegenia sulused

Kahekordne tihend
Siegenia sulused
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SeiCom Classic

madal
alumiinium

jah

sisse või välja

jah

valikuline

SeiCom Premium

madal
alumiinium

jah

sisse või välja

jah

valikuline

Renovation

madal
alumiinium

jah

sisse või välja

jah

valikuline

Nordic Design Plus

madal
alumiinium

jah

sisse või välja

jah

valikuline

VÄLISUKSED
SeiCom Classic

madal
alumiinium

jah

välja

ei

Euro
silinderlukk

SeiCom Premium

madal
alumiinium

jah

välja

ei

Euro
silinderlukk

Renovation

madal
alumiinium

jah

välja

ei

Euro
silinderlukk

Nordic Design Plus

madal
alumiinium

jah

välja

ei

Euro
silinderlukk
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PVC KALDLÜKANDUKSED (PSK)

SeiCom Classic
Ehitussügavus

U-arv alates

74 mm

Kahekordne tihend
Siegenia sulused

0.69
W(m2K)

Lävi

Avamissuund

Välimine käepide ja lukk

PVC-profiil

kallutus ja avamine sisse

valikuline

SeiCom Premium
Ehitussügavus

82.5 mm

Kolmekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates

0.68
W(m2K)

Lävi

Avamissuund

Välimine käepide ja lukk

PVC-profiil

kallutus ja avamine sisse

valikuline

PVC KALDLÜKANDUKSED (PSK)
See läbimõeldud disainiga praktiline lükanduks on mitmeotstarbeline ja samas on seda lihtne
kasutada. Peale selle, et see avaneb lükkamisega, on sel tuulutuse jaoks ka kallutusasend.
Meie kaldlükanduksed on saadaval kahe profiilisüsteemiga (S8000 ja S9000), mida on
võimalik kombineerida kolme tavapärase klaaspaketi tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja
kolmekordne energiatõhus).

AVAMISLAHENDUSED

A
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C

G-A
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PVC PARALLEELLÜKANDUKSED (HST)

HST
Ehitussügavus

U-arv alates

190 mm

0.69
W(m2K)

Kahekordne tihend
Siegenia sulused

PVC PARALLEELLÜKANDUKSED (HST)
Nende ustega on ruum alati valgusküllane, olenemata sellest, kas uks on avatud või mitte. Suured
klaaspinnad ja valgusküllased ruumid lisavad elule mugavust ja heaolu ning kuuluvad vaieldamatult
kaasaegsesse arhitektuuripilti. Meie HST-ustel on madal alumiiniumist ukselävi ja valida on võimalik
kolme klaaspaketi vahel (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).

Lävi

Ratastoolisõbralik

Avamissuund

Välimine käepide
ja lukk

madal alumiinium

jah

paralleelselt

valikuline

AVAMISLAHENDUSED

A

C

G-A

D
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PVC-PROFIILISÜSTEEM KUBUS

KUBUS
Ehitussügavus

100 mm

PASSIIVMAJA

0.68
W(m2K)

Kolmekordne tihend
Siegenia sulused

100 mm

U-arv alates

100 mm

100 mm

100 mm
Üks ja sama mõõt:
– katteliistudeta
– raami-aknatiiva paigaldussügavus / nähtav laius
ning vaheposti nähtav laius on kõik 100 mm
– raam ja aknatiib on tasapinnalised
– selged kontuurid
Igalt poolt 100 mm laiune profiil, ka vahepostidel

Maksimaalne
projekteerimisvabadus!

PVC KUBUS
Profiilisüsteem

KUBUS-profiil on saadaval mitteavatavatel akendel, Euroopa stiilis akendel ning rõduja terrassiustel. Profiili on võimalik kombineerida kahe klaaspaketiga (kolmekordne ja
kolmekordne energiatõhus). KUBUS-profiilisüsteem avab PVC-akendele arhitektuuris
uued disainisuunad. See lubab luua suuri klaaspindu, mis võimaldavad rohkem valgust,
läbipaistvust ja projekteerimisvabadust. Seestpoolt on profiil visuaalselt tasapinnaline
ning ilma häirivate ühenduskohtadeta. Väljastpoolt on 100 mm laiune aknaraam võimalik
enamjaolt seinakonstruktsiooni sisse ehitada. Aknatiib ja -raam moodustavad 100 mm
külgedega kuubiku, millel puuduvad katteliistud, muutes selle visuaalselt ukseraamist ja
mitteavatava akna raamist eristumatuks.
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Disainivabadusele orienteeritud GEALAN-KUBUSE
aknasüsteem avab arhitektidele täiesti uued disainivõimalused ja sellest tulenevalt ka uued perspektiivid.
GEALAN-KUBUSE raamid, kas siis täiesti nähtaval,
pooleldi seina sisse peidetult või peaaegu täiesti peidetult, avaldavad kindlasti muljet.

täiesti nähtaval

pooleldi peidetud

peaaegu peidetud

Ainulaadne välispinnatöötluse kvaliteet tänu
eksklusiivsele ACRYLCOLOR tehnoloogiale.
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100×100
Aknasüsteemi raamilaius on 100 mm nii aknatiiva-raami
kooslusel kui ka vahepostidel. See annab raami kõikidele
elementidele ühtse visuaalse välimuse

GEALAN-KUBUS®
GEALAN-KUBUS®
Liitreaalusega tutvumiseks laadige oma tahvelarvutisse alla
Gealan KUBUSE rakendus.

TEHNOLOOGIA
Uuenduslik klaaside sissekleepimise tehnoloogia STV
võimaldab aknatiiva disainida n-ö küljeta, kuid tagab samas
maksimaalse konstruktsiooni stabiilsuse. Erakordne soojapidavus tagatakse vahttäitega profiilikambrite abil.

VÄRVUS
GEALAN-KUBUS®-e ainulaadne välispinnaviimistlus on
saavutatud eksklusiivse akrüülvärvi tehnoloogiaga.

MIDA VÄHEM, SEDA PAREM
Disainivabadusele orienteeritud GEALAN-KUBUS®-e
aknasüsteemi uued perspektiivid: kas täiesti nähtaval,
pooleldi peidetud või peaaegu peidetud raam – igal
juhul loob see proportsioonid, mis avaldavad muljet.
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DISAIN
Selged kontuurid, raami ühenduskohad vaatevälja ei häiri,
puuduvad katteliistud, seestpoolt on raam visuaalselt
tasapinnaline, konstruktsiooni on kerge puhastada ...
GEALAN-KUBUS®-e disainieelised on lõputud.
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PVC-AKENDE JA -USTE VIIMISTLUSVÕIMALUSED

PVC dekoratiivlaminaat
PVC dekoratiivlaminaat annab naturaalse puidu
mustri ja värvi, ilma et peaksite loobuma tänapäevase
PVC-akende ja -uste tehnoloogia pakutavatest eelistest. Dekoratiivlaminaadiga kaetud raamidel on sama
head omadused nagu kõikidel teistel tänapäevastel
PVC-akendel ja -ustel, kuid peale selle on need kauni
puitimitatsiooniga. Dekoratiivlaminaati on võimalik
kasutada kõikide akende ja uste sise- ja välispindade
viimistlemiseks. Meil on pakkuda enam kui 40 erinevat värvi dekoratiivlaminaate.

Pärispuidu imitatsiooniga laminaat
Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on dekoratiivlaminaatide edasiarendus, mis annab akendele
realistlikuma puitimitatsiooni. Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on meeldivalt reljeefne ja läiketa. Need
omadused annavad PVC-akendele pärispuiduga
sarnaneva välimuse. Pärispuidu imitatsiooniga
laminaat on saadaval kuues standardses värvitoonis.

Pärispuidu imitatsiooniga

Dekoratiivlaminaat

Acrylcolor

PVC-AKENDE
JA -USTE VIIMISTLUSVÕIMALUSED
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Acrylcolor – akrüülvärvi kiht on kaks korda vastupidavam kui
tavapärane PVC-akende pinnaviimistlus. See on äärmiselt hea
kriimustus- ja ilmastikukindlusega. Poolmatt, sile ja poorideta
akrüülvärvi pind ei lase kinnituda ka liigsel tolmul ja mustusel.
Akrüülvärvi kiht ei kooru maha ega pragune. Akrüülvärviga PVCaknad ja -uksed ei vaja hooldamist ega vaevanõudvat ülevärvimist
ning nende eest on äärmiselt lihtne hoolt kanda. Akrüülvärvi
on võimalik kanda ainult akende ja uste välimistele pindadele.
Akrüülvärviga viimistlust on võimalik valida 12 standardses värvitoonis.
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