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számtalan lehetőség

A dekor sokfélesége
egy ujjnyomásra

A házak és homlokzatok fadekor valamint színes fóliák általi egyedi
megjelenése a mai igényes tervezés elhagyhatatlan eleme. A formák,
színek és anyagok tökéletes összhangja harmóniát sugároz és esztétikus a megjelenése. A különféle profilgeometriák valamint az egyre
nagyobb számú dekor- és színkombinációk határtalan lehetőségeket
eredményeznek. Azért, hogy a gyártástechnológiai kihívásoknak maradéktalanul megfeleljünk, a GEALAN a műanyag nyílászárók fóliázásának területén szerzett hosszú évek tapasztalatai révén, kifejlesztett
egy új kasírozási technológiát, mely a tervezéstechnikai Know-how-t
is magában foglalja, valamint alkalmazkodik a különböző gyártósorok sajátosságaihoz is. Abban a helyzetben vagyunk, hogy a fóliázott
profilok még nagyobb választékát kínálhatjuk Önnek, rövid szállítási
határidővel, kis mennyiségben is, óriási előnyt biztosítva ezáltal partnereink számára.

1. A dekorfóliák illetve profilgeometriák gyors váltása

Fedezze fel a
lehetőségeket

Kombinációk határtalan
lehetősége nyílik meg
ezáltal

Egyszerűen
másképp
„Aki új utakra akar lépni, annak
le kell térnie a régi ösvényről.
Ez volt a jelszavunk az új kasírozó berendezés kifejlesztésénél.
Ezért egy csapat különböző
szakterületekről szerzett
tapasztalatai által kifejlesztette, megtervezte és átvitte a
gyakorlatba az új technológiát.
Az új ötleteket összegyűjtöttük,
a már meglévő Know-how-val
összevetettük és ez ehhez az innovatív eredményhez vezetett.”
Wolfram König
Kasírozási igazgató

2. Különböző dekorok a külső és belső felületeken

A nyílászárók külső
oldala színben illik a
homlokzathoz

2x

3. Kint acrylcolro – bent dekorfólia
... ha a nyílászáró belső oldalát
dekorfóliázzuk

... és belül igazodik a berendezés stílusához
Nem kell lemondani
az acrylcolor kiváló
tulajdonságairól

ac+hd

Ilyen még soha nem volt

Az innováció az elvünk

A mai modern profilrendszerek geometriáját a számtalan ívek és komplex lekerekítések határozzák meg. Ez nagy követelményeket állít a kasírozó technológia területén. A korábbi kasírozó berendezések rengeteg
időbeli ráfordítást igényelnek az átállás során. A legtöbb folyamatot
most motor által végezzük és automatikusan van irányítva. Ezáltal a
korábbi, kézi átállás során előforduló hibák, mint precízió, nagy idő
ráfordítás, mind-mind kiküszöbölhetőek lettek, magukban hordozva
ezzel egy sokkal jobb minőség lehetőségét is.

A korábbi kasírozó berendezések által készült fóliázott profilok a szállításkor nagy igénybevételnek vannak kitéve, melyek a minőség romlását
eredményezhetik. Ezért az új kasírozó technológia szívügye lett, hogy
egy olyan új rendszert dolgozzon ki, ami az átálláskor is ugyanazt a termelési sebességet produkálja.

Több info: www.gealan.de

A választás az Öné
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A színek kombinációjának spektruma szinte határtalanná vált, hiszen
bármely kombináció lehetséges. Különböző fadekorok kint és bent, fadekor és színes fólia kombinációja vagy acrylcolor a külső oldalon, valamint fa- és színes dekorfólia a belső oldalon.

