
Vergezichten creëren met het nieuwe

Eenvoudig 
mooie ramen

Meer glas – meer licht

Smaller kader

Uitgesproken vormen

Tijdloos en stijlvol

Uitstekende warmte-isolatie

Innovatieve oppervlaktes

INNOVATIE MET SYSTEEM



100 mm 100 mm100 mm

Nieuwe eenvoud in design
Het systeem GEALAN-KUBUS® definieert een nieuwe vorm 
voor kunststof ramen in de architectuur. Meer licht en 
transparantie door grote glasvlaktes, creëren meer speel-
ruimte in de vormgeving. Aan de binnenzijde overtuigt het 
systeem door een vlak aanzicht zonder storende voegen, 
aan de buitenzijde onderlijnt de rechthoekige overslag de 
harmonische totaalindruk.

Kwadratisch en bijna onzichtbaar
De systeemmaat bedraagt zowel bij de kader-vleugel-
combinatie als ook bij de stolp 100 mm. Daarmee beschik-
ken de stolp en de zijlichten over dezelfde aanzichtbreedte, 
wat in het oog van de waarnemer zorgt voor symmetrie en 
esthetica.

Doorgaand 100 mm aanzichtbreedte ook in het  
bereik van de stolp

Minder is meer

0 100 mm

Klassiek systeem met zicht-
bare vleugel

Aanzichtbreedte GEALAN-KUBUS®



KISS-Prinzip: Keep it small and simple
 Omlopend rechthoekige optiek 
binnen, als ook buiten.  Van buiten is 
de vleugel niet zichtbaar.

 Voegenvrij vleugel-design zonder 
glaslijsten en vlak aanzicht door 
optioneel klik-profiel .

 Unieke oppervlaktekwaliteit door 
exclusieve acrylcolor-technologie aan 
de buitenzijde.

 Innovatieve lijmtechnologie STV®

maakt „randloos“ design bij vleugel 
mogelijk en garandeert maximale 
stabiliteit.

 Uitstekende warmte-isolatie door 
van schuim voorziene profielkamers

“Perfectie is niet alleen dan bereikt, als men niets meer kan 
toevoegen, maar pas als men niets meer kan weglaten.”

Antoine de Saint-Exupéry

GEALAN-KUBUS®
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Het complete raam-design
Meer is niet mogelijk! Het design-georiënteerde raamsysteem GEALAN-KUBUS ®  geeft 
architecten maximale vormgeving-mogelijkheden en daarmee nieuwe perspectieven. Of 
er nu gekozen wordt voor 100% zichtbare, half-verdekte of bijna onzichtbare kaders – er 
ontstaan proporties, die een indruk achterlaten.

Daarbij past:
Hefschuifdeur S 9000, S 9000 en 
design- en huisdeur-systeem S 9000.

GEALAN-KUBUS ®  is te combineren met het 
systeem S 9000 en geschikt voor raam- en 
balkon-deur-oplossingen.

Reinigingsvriendelijke raamgeometrie
Het systeem GEALAN-KUBUS ®  weet ook functioneel te 
overtuigen – vooral bij het thema reinigingsvriendelijkheid. 
Zo werd bij de pro�elgeometrie bijzondere aandacht aan de 
vloeiende contouren besteedt, bij de raam-aanslag van een 
dichting afgezien en een middendichtingsbrug in de kader 
geïntegreerd.

100 mm – de maat van alle dingen

  geen glaslijsten

  100 mm bouwdiepte en aanzichtbreedte bij  
raam-vleugel-combinatie als ook bij de stolp

  vlak binnen-aanzicht

  uitgesproken contouren

100% zichtbaar

Muuraansluitingsvarianten

Compatibel met

half verdekt bijna onzichtbaar

Innovatie met systeem

G E V E L T E C H N I E K

S T A A L  -  A L U M I N I U M  -  K U N S T S T O F

TEL: +31 (0)174 785 612  -  WWW.STALKUGEVELTECHNIEK.NL


