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PVC profili logiem un durvīm
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      bez kompromisiem 
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Drošība
Pretuzlaušanas izturība kā sistēmas kvalitāte

Drošība un aizsardzība - mūsdienu cilvēka pamatvajadzības. Jūs vēlaties justies komfortabli savās četrās sienās? Tad nevajag paļauties uz 
veiksmi. Rīkojieties pēc principa: "Uzticies - tomēr pārbaudi". Jūs pienācīgi novērtēsiet pret uzlaušanu noturīgus logus, jo puse likumpār-
kāpēju mājā iekļūst nevis pa durvīm, bet gan pa logiem. Viņiem ir nepieciešams burtiski dažas sekundes, lai uzlauztu logu. Izvēloties drošus 
logus, jūs neļaujat viņu nodomiem piepildīties. Vispār-liecinošākie argumenti par labu drošajiem GEALAN logiem ir montāžas dziļums, 
paaugstinātas stiprības materiāli, papildus šķērssienas un droši rāmja furnitūras un vērtnes skrūvju savie-nojumi. Lai pierādītu pretuzlau-
šanas izturību, dažādu konstrukciju, atvēršanas tipu un pielieto-šanas jomu logus mēs nodevām prestižam pētniecības institūtam, kurš         
izdeva  sertifikātu,  kas  apliecina  mūsu  logu  aizsardzības  īpašības.  Jūs  varat  būt  pilnīgi  droši!
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Siltumizolācija
Siltums, komforts, ekonomiskums

PVC profili logiem un durvīm

Profila GEALAN logi lieliski saglabā siltumu. PVC materiāla dabīgās 
siltumziolācijas īpašības nodrošina lieliskus energotaupības rādītājus. 
Izmantojot daudzkameru profila konstrukcijas (līdz 6 kamerām) un 
palielinot profila montāžas dziļumu līdz 74 mm, šos rādītājus var 
uzlabot. Tādejādi siltums paliek iekšienē, bet aukstums ārpusē. Ar 
GEALAN logu palīdzību jūs ietaupīsiet ievērojami daudz līdzekļu, savu 
māju padarīsiet mājīgāku un dosiet nozīmīgu ieguldījumu vides  
aizsardzībā. 

Skaņas izolācija
Augsta dzīves kvalitāte

Logs savas vēsturiskās attīstības gaitā ir kalpojis dažādiem mērķiem: 
dabīgā apgaismojuma un vēdināšanas nodrošināšanai, vizuālajam 
kontaktam ar apkārtējo vidi, tie ir bijuši neatņemama ēkas arhitek-
tūras daļa. Līdz ar to logiem ir jāsaglabā siltums, jāsamazina ielas 
trokšņu līmenis un jāpaplašina komforta zona telpā. Neapšaubāmi, 
viena no galvenajām plastikāta logu patērētāju īpašībām ir to spēja 
izolēt  mājokli  no  ārējiem  trokšņiem.

Trokšņa ietekme uz cilvēka veselību ir neapstrīdams fakts. Miega un 
uzmanības koncentrācijas traucējumi, nespēja atslābināties - tas ne 
tuvu nav pilns trokšņu negatīvās ietekmes uz cilvēka organismu 
saraksts. Tāpēc aizsardzība pret troksni ir svarīgs veselības aizsar-   
dzības aspekts. Daudzkameru GEALAN profila logi - tā ir efektīva 
aizsardzība pret troksni. Tie ievērojami samazina trokšņu līmeni un 
uzlabo  dzīves  kvalitāti.

Galvenais trokšņa avots ir pilsētas transports, rūpniecības uzņēmu-          
mi un dzelzceļi, kas šķērso visu pilsētas teritoriju. Visvairāk trokšņa ir 
galveno automaģistrāļu tuvumā, kur trokšņa līmenis dienā sasniedz       
80 dB. Trokšņu līmenis dzīvojamajās telpās saskaņā ar sanitārajiem 
standartiem ir 40 dB dienā un 30 dB naktī, tik daudz trokšņu mēs 
radām, klusu sarunājoties. Pilsētas centra rosīgajās galvenajās ielās 
trokšņu  līmenis  var  sasniegt  līdz  pat  90 dB.

GEALAN profilu sistēmas, pateicoties savām konstrukcijas īpašībām, 
atbilst visām skaņas izolācijas prasībām. Kombinācijā ar skaņu izo-
lējošām stikla paketēm profila GEALAN nodrošina komfortu un 
mājīgumu,  tādejādi  palielinot  dzīves  kvalitāti.

Transporta līdzekļu radītais trokšņa līmenis:

Motocikls aptuveni 70 dB;
Vieglā automašīna aptuveni 75 dB;
Kravas automašīna aptuveni 90 dB;
Lidmašīna aptuveni 140 dB. 



 m
ax

 2
,3

0 
m

4

Sistēma S 8000
Kvalitāte bez kompromisiem

Sistēmai S 8000 ir 5 un 6 kameru konstrukciju profili. Konstrukcija ļauj izman-          
tot liela izmēra tērauda stiegrojumu, tādējādi panākot izcilu stabilitāti un 
izturību, kas atblist būvniecības objektu, kur tiek izmantotas lielas logu 
konstrukcijas, prasībām. Lielais kameru skaits un to atrašanās profila iekšienē 
nosaka palielināto pretestību pret siltuma pārnesi un paaugstina skaņas izo-
lācijas  rādītājus.  Lielā  ielocītā  profila  virsma  nodrošina  vieglu  kopšanu.

Fakti un priekšrocības

+ Profila platums 74 mm
+ Dubultā blīvējumu sistēma
+ 5 un 6 kameru sistēma
+ Ļoti laba siltuma un skaņas izolācija
+ Liela stabilitāte
+ Iespēja izmantot ventilācijas sistēmas GECCO 3 un GECCO 4
+ Akrila krāsas, koka imitācijas dekors

Laba lielo konstrukciju statika 

Maksimālais loga augstums ir 
atkarīgs no platuma un līdz ar 
to no kopējās visas logu 
konstrukcijas platības

Jo lielāks loga laukums, jo 
lielāka slodze uz tā formām.

Cietais tērauda stiegrojums 
nodrošina pat lielu logu 
konstrukciju izturību pret 
lieci. 

Lielāku logu konstrukciju stabilitāti 
nodrošina daudzprofilu tērauda 
stiegrojums profila galvenās kame-
ras  iekšpusē.

No kameru daudzuma un to konst-
rukcijas īpatnībām profilā ir atkarīgi 
siltuma un  skaņas  izolācijas  rādītāji. 

Stabilitāte uz tērauda rēķina

Stiegrojumam tiek izmantoti augstas kvalitātes 
plati tērauda profili, kas logu konstrukcijām no-
drošina  augstu  stabilitāti  un statiku. 
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„Classic”              „Design”    

5 kameru sistēma                              5 kameru sistēma 

PVC profili logiem un durvīm

Dizains
Formas un funkcijas sakarība 

Logi un durvis - tā ir samērā spilgta eksterjera detaļa un tādējādi arī jūsu mājas interjera detaļa. Tiem ne tikai ir jāatbilst augstām tehniskām prasībām,         
bet ir jābūt vienkārši skaistiem. Bet loga skaistums zināmā mērā ir atkarīgs no loga profila formas un krāsas. S 8000 IQ uzskatāma par visu sistēmu                      
žanra klasiku. Šīs sistēmas elegantajiem profiliem ir spilgti izteiktas klasiskas līnijas un maigas kontūras. Mūsu piedāvātā loga piedurlīstu dau-                  
dzveidība  apmierinās  visdažādākās  vajadzības. 

6 kameru sistēma                              6 kameru sistēma 

Līdz sīkumiem 
pārdomātas detaļas

Jūsu izvēlei ir piedāvātas logu piedurlīstes ar 
dažādu  profila  virspuses  formu. 
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S 8000 ieejas durvis
Izturīga un skaista jūsu mājas vizītkarte

Skaistas ieejas durvis patiesi tiek uzskatītas par mājas vizītkarti un augsta arhitektūras stila izpausmi. Durvis fasādei piešķir savu oriģinālo stilu, tās var                
būt vienkāršas un drošas, ja runā par to konstrukcijas īpatnībām, no otras puses tām var  būt  neatkārtojams  mūsdienīgs  izskats. Lai sasniegtu                         
augstus sistēmas S 8000 durvju grupas stiprības rak-sturlielumus, kompānija GEALAN sava profila iekšējās starpsienas ir izstrādājusi tādā veidā, ka kļuva 
iespējama lielu izmēru pastiprinājuma izmantošana. Pateicoties minētajai 74 mm platuma profila starpsienu speciālajai izvietošanai, bija iespējams          
izmantot tērauda stiegrojumu ar par 30% uzlabotu cietību. Stiegrojums izfrēzēts zem atslēgas. Sliekšņa turētāji nodrošina stingru durvju vērtnes un               
sliekšņa savienojumu. Visdažādākie aksesuāru veidi ļauj izgatavot dažādu konfigurāciju un veidu durvis. Jūs varat izmantot dažādu furnitūru un                  
slēdzenes, kā arī durvju vērtnes pildvielas (kas ir pieejamas tirgū). Durvju paneļi var būt verami gan uz āru, gan uz iekšu. Durvju vērtnes tiek                      
piegādātas  ACRYLCOLOR  krāsu  izpildījumā  un  ar  profilu,  kas  laminēts  ar  dekoratīvām  plēvēm.

Priekšrocības

+ Plašs vērtnes un rāmja stiegrojuma profils 

+ Augsta izturība un izcila stabilitāte

+ Laba siltuma un skaņas izolācija

+ Šaura redzamā daļa

+ Plaša variāciju izvēle

+ Laba izturība pret uzlaušanu

PVC slieksnis

Durvju slieksnis no triecienizturīga PVC ar augstumu 20 mm ir 
piemērots uzstādīšanai ārstniecības - atveseļošanās objektos: slim-
nīcās, sanatorijās un tml., lai ar speciālu līdzekļu palīdzību varētu       
ātri un netraucēti pārvietoties. Triecienizturīga PVC slieksnis orga-     
niski iekļaujas mūsdienu bezbarjeru mājokļu cilvēkiem ar invalidi-     
tāti būvniecības koncepcijā. Tas sekmīgi pabeidz uzņēmuma           
GEALAN alumīnija, alumīnija ar termosadalītāju sliekšņu, kā arī 
augstas izturības stikla šķiedras ar augstu noteiktās siltuma             
pārneses pretestības lielumu sliekšņu vispārējo sistēmu. Zemā PVC           
kā materiāla siltuma vadītspēja nodrošina no tā izgatavotā sliekšņa 
augstu noteiktās siltuma pārneses pretestības lielumu, kas durvju 
apakšējo  daļu  droši  aizsargā  pret  siltuma  zudumu.



Ikvienam, kas novērtē koksnes dabīgo izskatu, bet vienlaikus 
nevēlas upurēt vismodernākās logu tehnoloģijas sniegtās 
priekšrocības, ir pieejami plastmasas logi koka imitācijas rakstā. Tā 
jums būs pareizā izvēle. Neatkarīgi no tā, vai logi ir paredzēts 
atjaunošanas darbiem vecā kokķieģeļu mājā vai ieplānotai jaunai 
ēkai - GEALAN koka apdares logi pārliecina gan no vizuālā un 
funkcionālā aspekta. Tie paši kalpo kā klasiski stilistiski elementi, 
ja tiek atjaunotas vēsturiskas ēkas, un vienlīdz labi iekļausies 
kopējā ainavā. Apdares logiem ir raksturīgas visas pozitīvās 
vismodernāko plastmasas logu īpašības, un vienlaicīgi arī tiem ir 
tīkams  dekoratīvs  koka  imitācijas  raksts.

Lielā koksnes rakstu pieejamība un krāsu gam-
mas klāsts nozīmē to, ka varēsiet izvēlēties  tieši 
to, kas jums ir nepieciešams. Šobrīd mēs 
piedāvājam finieri ar četriem standarta un 30 
neierastiem  koksnes  rakstiem.

Koksnes raksti un krāsu palete tiek regulāri at-
jaunināta. Tāpēc, izvēloties rakstu un krāsu, 
sazinieties  ar  klientu  apkalpošanas  vadītāju.
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Koksnes imitācijas dekori
Dabas akcenti


