Gebauer ВІКНА LUX

ВІКНА LUX
Наші інноваційні рішення - це оптимальне поєднання
кращих технічних параметрів, функціональності та економіки при збереженні естетичності кожного елементу дерева
та забезпеченні індивідуальних потреб клієнта.
Ми пропонуємо енергозберігаючі дерев’яні вікна для
найбільш вимогливих Клієнтів, які інвестують в майбутнє
і цінують вироби високої якості. Наші вікна Passiv LUX 92 –
надійні з високим коефіцієнтом теплоізоляції вироби - є
ідеальними для пасивних будинків.
Наша мета - знайти для кожного Клієнта оптимальне
рішення і забезпечити нові якісні умови життя за розумною
ціною, що відповідатиме стандартам вікон Eco LUX 78.
Для Клієнтів, які цінують високу якість і низьку ціну
пропонуємо вікна Windows Classic LUX 68.

Ми пропонуємо енергозберігаючі дерев’яні
вікна для найбільш вимогливих Клієнтів, які
інвестують в майбутнє і цінують вироби
високої якості.

Столярні вироби – 68, 78, 92 LUX

Схема вікна Classic LUX 68

Схема вікна Eco LUX 78

Схема вікна Passiv LUX 92

Вікно Classic LUX 68

Вікно Eco Lux 78

Вікно passiv LUX 92

Дерево відбірне, лите,
складається з трьох шарів,
склеєних між собою,
товщина - 68 мм,
склопакет - макс 32 мм.,

Дерево відбірне, лите,
складається з кількох шарів,
склеєних між собою,
товщина - 78 мм,
склопакет - макс 38 мм.,

Дерево відбірне, лите,
складається з кількох шарів,
склеєних між собою,
товщина - 92 мм,
склопакет - макс 49 мм.,

коефіцієнт скла Ug = 1,10
коефіцієнт Uw = 1,20

коефіцієнт скла Ug = 0,50
коефіцієнт Uw = 0,96

коефіцієнт скла Ug = 0,40
коефіцієнт Uw = 0,80
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Нестандартні
вікна
Сучасна архітектура ставить нові завдання перед виробниками віконних рам, використовуючи при цьому різні форми,
кольори, скло та функції, які підкреслюють оригінальний
стиль та індивідуальний характер будинка.
Вікна, окрім функції освітлення приміщень можуть бути
додатковою декорацією (прикрасою), особливо нестандартні вікна, тобто арки, трапеції, трикутники, кола або репліки
історичних вікон. При плануванні рішень щодо установки
вікон слід враховувати певні обмеження, тому що деякі з них
не можна повністю відкривати або відхиляти. Нестандартні
вікна виготовляємо тільки за індивідуальним замовленням.

Ми пропонуємо різьблені вікна, вікна під
старину, вигнуті, кутові вікна неправильної
форми або вікна стилізовані під старовину.
Оригінальні вікна істотно впливають на
зовнішній вигляд фасаду будівлі та інтер’єру,
адже нестандартні віконні рами це те, що
виділяє нас з поміж інших.

Нестандартні вікна
Ідеально підкреслять стиль ваших вікон спеціальні декоративні вставки (шпроси): міжскляні,
конструктивні, структурні, віденські, що наклеюються зовні на скло, та накладні зовнішні.
Ми встановлюємо за індивідуальним замовленням різьблені елементи ( капітелі, консолі)
та фрезеровані наличники, горизонтальні планки, імпости, накладки для маскування устаткування
для водовідливу, плінтуси, дерев’яні підвіконня. Завдяки використанню у столярному виробництві
таких елементів новітньої електротехніки, як датчики, аератори, штопори, наші вироби
виконуватимуть функції, які утворюють систему «Розумний будинок», тобто будуть під'єднані
до системи безпеки, сигналізації та кондиціонування повітря будинку.
Рішення придбати протизломні кріплення (мін. грибоподібні запірні цапфи, гачкоподібні запірні
цапфи, дверні ручки з ключем) і спеціальне броньоване скло захистить Ваш будинок від злому.
Сучасні особливості кріплень та столярні обладнання дають змогу підібрати вікно для кожної кімнати
індивідуально, тим самим створюючи комфорт у приміщенні, оскільки вікна з кріпленням Tilt Frist
забезпечать від відкриття балконних дверей дитиною, вікно з кріпленням Komfort полегшує відкриття
та відхилення вікна у сидячому положенні, наприклад, особі, що знаходиться у інвалідному кріслі,
вікно з різними ступенями відхилення забезпечить спокійний відпочинок у спальній кімнаті, вікна
з гальмом у віконному крилі захистить нас від протягів, вікна з кріпленням Designio ідеально
вписується в аранжацію вітальні, оскільки петлі у вікнах є непомітними.
Художнього вигляду можна надати вікнам за допомогою орнаментів, кольорових або матових
вітражів, малювання на склі різнокольоровими фарбами, наприклад фарбами Ral або використання
інших видів деревини, таких як дуб або модрина, оскільки сьогодні важливим є також колір кожного
елемента дизайну інтер’єру.
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Alu Cad LUX /
Wooden Alu LUX
Ми пропонуємо алюмінієво-дерев’яні столярні вироби
у відповідь на зростаючий попит вікон, які ідеальними
у користуванні та характеризуються найвищою якістю.
Алюмінієво-дерев’яні вікна - це інновація, поєднання
внутрішньої рами, виготовленої з дерева та зовнішньої
захисної, виготовленої з алюмінію. Надійний захист
дерев’яних вікон від впливу атмосферних явищ забезпечить довговічність експлуатації.
Алюмінієві накладки сприяють теплоізоляції в
середньому на 20%.

Деталь дверей
з алюмінієвою накладкою.

Алюмінієво-дерев’яні вікна характеризуються
щільним приляганням, функціональними,
стандарт – блокування неправильного
положення ручки замка, мікровентиляція,
дві запірні протизломні цапфи.

Алюмінієво-дерев’яні столярні вироби

Схема вікна Gemini Linear

Багата гама алюмінієвих систем, таких як Soft Line, Clasic, Linear, Retro, Quadrat і різноманітність кольорів
добре гармонізують з різними архітектурними спорудами, тоді як система Renoline може
використовуватись для реновації вікон. Ми виготовляємо алюмінієво-дерев’яні столярні вироби за
новітнімі технологіями використовуючи деревину з сосни, меранті, дуба. Ми виготовляємо стандартні
столярні вироби та застосовуємо ряд інноваційних рішень при виготовленні нестандартних вікон.
Алюмінієво-дерев’яні вікна характеризуються щільним приляганням, функціональними кріпленнями,
стандарт – блокування неправильного положення ручки замка, мікровентиляція, дві запірні
протизломні цапфи. Максимальна продуктивність досягається за рахунок використання
теплоізоляційних відповідних склопакетів, стандарт - двокамерний пакет з теплим краєм, коефієнт якого
– від 1,1 до 0,5 г (W/m2K) EN 673 (залежно від профілю), максимальна товщина склопакету - 64 мм для
Holz Au ЛЮКС 92. Деревні профілі мають характерний сучасний вигляд «трапеція», а деревина в якості
природного союзника стилізації вносить ідеальні форми та елегантність. Також використання
транспарентних кольорів або кольорів RAL дають необмежену можливість у оформленні інтер’єру. При
використанні системи Gemini Thermo Classic отримуємо найвищий коефіцієнт теплопередачі для вікон з
дерева меранті, мінім. UW = 0,8 Вт/м2 * К. Ми пропонуємо кілька типів вікон з серії Alu –Clad LUX: у
профілі 68, 78,92, а саме вікна fix , вікна UR, многокутні вікна, двері Patio – у профілі 68,78,92, а саме
балконні двері, розсувні двері «гармошка», терасні ухильно-розсувні двері підйомно-розсувні двері тип
HS.

Схема вікна Renoline

Новинка – вхідні алюмінієво-дерев’яні двері, профіль 68, 78.
Завдяки стійкості вироби Alu –Cad LUX є одним з кращих виборів в економічному плані.
Схема вікна Gemini Classic

Профіль дверей Alu drew 78
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Patio LUX
Ми допоможемо Вам вибрати балконні і терасні двері,
які значно підвищують рівень комфортного проживання
в квартирі, навіть для сімей з маленькими дітьми та людей
з інвалідністю.
Крім традиційних балконних вікон, ми пропонуємо Вашій
увазі сучасні технологічні рішення, які створюють можливість відкритого широкого простору без перешкод у вигляді
порогів.
Нові системи кріплень характеризуються
ідеальними пересувними властивостями,
а новий теплоізольований низький поріг
і нові теплоізольовані пороги та система
ущільнювачів запобігають вологості та дії
теплових містків.

Двері Patio LUX 68, 78, 92
Ми виготовляємо:

Низький балконний поріг

Стандартні балконні двері.
Балконні двері з низькими порогами.
Терасні розсувні двері «гармошка» з порогами, з низькими порогами ROTO Patio 6080.
Терасні ухильно-розсувні двері PSK – Roto Patio 4180 Z або S.
Терасні підйомно-розсувні двері ROTO Patio Life.
Терасні підйомно-розсувні двері HS 300 Siegenia AUBI.
Завдяки системам Patio системи експлуатація крил вагою до 400 кг. є зручною і легкою, при використанні
відповідної схеми будівлі скляна стіна, може становити 19 м ширини. Двері patio оснацені протизламними
пристроями і зараховюються до класу безпеки WK2 аключно , та пропонуємо широкий вибір елегантних
ручок з мікровентиляцією і ручок з патентованою вкладкою, які забезпечують необхідність вентиляції
і закриття ззовні на ключ. Двері Patio, виготовлені у профілях 78, 92, з додатковими алюмінієвими накладками
гарантують довговічність, належать до класу столярних виробів LUX.

Рухомий елемент засувки
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Двері
Ми виготовляємо вхідні класичні двері в ретро-стилі,
двері, які є аналогом антикварних дверей та двері
із сталевими та скляними додатками, які відображають
сучасні тенденції.
Різноманітність нашої пропозиції, увага до кожної деталі
та велика кількість конструкцій з можливістю індивідуального підходу допоможуть зробити відповідний вибір, щоб
двері були красою і естетична вітрина вашого будинку.

Ми оснащуємо наші двері пристроями,
виготовленими за найновітнішими
технічними технологіяими: відкриття
дистанційним управлінням, картою,
системою ключа.

Вхідні двері
68 RETRO / 68 SOFTLINE / 78 / ALU DREW 78
Кована решітка –
ручна робота

Ми здатні цілковито адаптуватись до специфічних вимог нашого Клієнта, пропонуючи до вибору
будь-який вид скління та монтажу: вітраж, решітка, відповідні замки, ручки, ухвити, декоративні
елементи із сталі, різьблені деталі, а також оснащення протизломними пристроями, таких як
замки, петлі, болти, скло P4.

Двері. Профіль 68 Retro

Ми оснащуємо наші двері пристроями, виготовленими за найновітнішими технічними
технологіяими: відкриття дистанційним управлінням, картою, системою ключа. .
Всі моделі виготовлені з сосни, меранті і дуба, на які накладено прозорі кольори з палети
GEBAUER, RAL або NCS. Існує також можливість виготовлення виробів з інших видів деревини.

Двері. Профіль 68 Softline

Вікно Bulaj

Наші двері є безпечними, вони викликають захоплення і є предметом гордості для
будь-якого будинку з відповідно високими параметрами звукової та теплової ізоляції.

Двері. Профіль 78
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Ролети
Ми виготовляємо ролети як для історичних так і для нових
будівель, представлені у багатій гамі кольорів та у великій
кількості різноманітних моделей, враховуючи побажання
та пропозиціі Клієнта. Ролети виготовляємо індивідуально,
в залежності від розмірів вікна або способу його відкриття.
Ми пропонуємо Вашій увазі прямокутні та арочні ролети,
похила та у формі многокутника, з ручним або електричним
режимом управління, а також розсувні ролети. Встановлюємо
їх безпосередньо на вікнах і моноблоках (додаткова рама)
або безпосередньо на фасаді будівлі.
Висока якість і довговічність товарів нашого виробництва
досягнена за рахунок високих стандартів виробництва,
а це - вибір матеріалів, використання кращих технологій,
процес покраски. Ненаганна функціональність ролети
досягається за рахунок кріплень Roto Fentro і INOX.

Ролети додадуть стиль і неповторний шарм будь-якому будинку.

Висока якість і довговічність товарів нашого
виробництва досягнена за рахунок високих
стандартів виробництва, а це - вибір
матеріалів, використання кращих технологій,
процес покраски.

Кривошипно-шатунний
механізм

Ламана петля для
складних ролет
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САДИ
Правильно запланований та побудований з використанням
сучасних матеріалів зимовий сад виконує роль приміщення,
яке зберігає тепло для всього будинку, що в свою чергу
дозволяє значно знизити рівень споживання енергії.
І все це завдяки високим параметрам скління та теплим
дерев’яним профілям з алюмінієвими накладками.
Зимовий сад повинен мати міцну конструкцію, краще всього
дерев’яно-алюмінієву, тоді він буде довговічним та стійким
до вітру й снігу.
Насолоджуватись сходом сонця
в наповненому світлом зимовому саду,
місці, де переплелися чарівність саду
та затишшя дому – мрія, яка може стати
реальністю.

Зимові сади
Оранжереї / скління / навіси
Ми будуємо зимові сади на базі стійко-балкової конструкції алюмінієво-дерев’яної системи Vella,
несучою конструкцією є дерев’яні стовпи товщиною 50, 60, 80 мм., глибина визначається на основі
статистичних розрахунків архітектора, а от покрівлі робимо за конструкцією односхилої,
двосхилої і багатосхилої покрівлі із використанням відповідних склопакетів.
Таке рішення дасть змогу створити атмосферу затишку і тепла в приміщенні, покрівля служитиме
довгі роки і не вимагатиме постійного догляду.
Завдяки введенню повного спектру алюмінієво-дерев'яних столярних виробів ми можемо
запропонувати Вам не тільки вікна товщиною 68, 78 і 92 з накладками Aluron- Gemini, тобто
фіксованих склінь - Fix, вікон RU, але й також двері Patio різної товщини з алюмінієвою накладкою
в широкому діапазоні моделей і кольорів.
Одним з основних питань при проектуванні зимового саду є вибір відповідного скління, методом
затінення і кондиціонера.
З огляду на безпечне використання зимового саду ми рекомендуємо двох видів скла, з’єднаних між
собою - внутрішнього загартованого і зовнішнього багатошарового та безпечного, також можна
використовувати скло з низьким коефіцієнтом теплопередачі (U), скло, покрите спеціальним
покриттям, що захищає від ультрафіолетового випромінювання, самоочисне скло.
При виборі скла слід звернути увагу на набір параметрів, дотримання яких визначає
функціональність скла під час експлуатації, найважливим з них є коефіцієнт теплопередачі (U).
Правильний вибір скла має важливе значення, адже саме скло є основним елементом оранжереї.
При використанні відповідного скла можна поліпшити тепловий баланс будинку і отримати
подвійний ефект - оранжерея буде пасивним накопичувачем тепла.
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