
van het huis

Profielsysteem S 8000 IQ Profielcombinatie 8011 / 8076

tijdloos elegant
stabiel
onderhoudsvriendelijk
uniek
duurzaam

visitekaartje



Kwestie van visie

Binnenaanzicht Buitenaanzicht

Design Techniek
Bij huisdeuren van kunststof profielen spelen stabiliteit, stijfheid en 
hoekvastheid een doorslaggevende rol. Daarom worden bij huisdeuren 
van het systeem S 8000 IQ grote stalen versterkingen en lashoekver -
bindingen gebruikt. Deze elementen dragen essentieel bij tot de le -
vensduur van uw deur. Daarnaast kan door de speciale plaatsing van 
de kamerwanden bij een bouwdiepte van 74 mm een stalen versterking 
worden gebruikt met een stijfheid die tot 30% hoger ligt. Zo krijgt het 
huisdeurprofiel S 8000 IQ de nodige stevigheid en dus een aanzienlijk 
grotere duurzaamheid.

1 Sterke warmte-isolatie door 
het vierkamersysteem.

2  Uitgesproken stabiliteit door 
grote versterkingen en een 
bouwdiepte van 74 mm.  
 
3 Slagregendicht volgens 
klasse 7a van NBN EN 12208.

4 Onderhoudsvriendelijke 
constructies en oppervlak -
ken maken het schoonmaken 
gemakkelijk. 
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Profielcombinatie 8011  / 8076

Uw GEALAN-partner adviseert u graag:

houtdecorfolies

generfde kleurfolies

De huisdeur vormt het middelpunt van iedere gevel en is dus het visite -
kaartje van het huis. Huisdeuren van het profielsysteem S 8000 IQ zijn 
architecturale elementen die door hun afmeting, vorm, kleur en plaat -
sing het aanzicht van de gevel benadrukken. Hun zachte afrondingen 
en afgeschuinde profielgeometrie beklemtonen de klassieke lijnen en 
zorgen voor een moderne en aantrekkelijke vormgeving. Deze deuren 
onderscheiden zich door hun unieke en hoogwaardige karakter.

Veelvoud aan kleuren
Met profielen van GEALAN staat u een veelvoud aan kleurmogelijk -
heden ter beschikking. U hebt de keuze: wit en creme in de massa ge -
kleurd, houtdecor- en kleurdecorfolies als ook de bekende acrylcolor  
-uitvoering. Met deze omvangrijke kleurkeuzes bij GEALAN zijn uw 
ideeën niet begrensd! Het beste daaraan is, dat het u véél combina -
tiemogelijkheden biedt. U kunt bijvoorbeeld verschillende folies aan 
binnen- en buitenzijde op hetzelfde profiel combineren.

Meer informatie vindt u op www.gealan.be en/of www.gealan.nl
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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


