GEZE PERLAN 140 Sada posuvných dveří
Příklad příslušenství
z programu posuvných dveří GEZE:

GEZE PERLAN 140
Sada posuvných dveří
Kromě modelu Perlan 140, multitalentu mezi
posuvnými dveřmi, nabízí GEZE ještě celou
řadu vysoce kvalitních systémových řešení
pro posuvné dveře:

GEZE PERLAN 140
Sada posuvných dveří

䉴

ROLLAN 40/80
Tichý vozíkový systém na minimálním prostoru se
hodí pro jedno- a vícekřídlové dveřní soustavy s posuvnými prvky do 40, popř. 80 kg.

䉴

LEVOLAN
Systém posuvných dveří s neviditelným upnutím
skla unese bez přídavné lepicí pojistné pásky celoskleněné dveře do hmotnosti až 150 kg.

䉴

AEROLAN
Elegantní ozdobné kování z nerez oceli pro montáž
na stěnu i do stropu umožňuje ﬂexibilní použití. Ať
se jedná o dřevo, nebo sklo – sada Aerolan se hodí
pro všechny posuvné dveře a prvky do 105 kg.

䉴

GEOLAN
Geolan je ideálním řešením pro lehké stěny a zavěšené stropy. Elegantní ozdobné kování z nerez oceli
s volně viditelnými kladkami jezdí po podlahové vodicí kolejnici a umožňuje i u lehkých konstrukcí používat těžké posuvné dveře o hmotnosti až 135 kg.

䉴

VETROSLIDE
Celoskleněný systém posuvných dveří Vetroslide
nabízí maximální průhlednost. Dosud obvyklá vodicí kolejnice sestává nyní z bodově přidržovaného
skleněného pásu a kování je omezeno na minimum.
Každé zařízení je přizpůsobeno individuálním požadavkům uživatele. Vetroslide se hodí pro posuvná
křídla do hmotnosti 80 kg.

Skleněný multitalent

Madlo

Tlumení SoftStop spojuje komfort a bezpečnost. Přibližně dvacet centimetrů před koncem posuvného vedení zbrzdí zavírací pohyb a jemně dovře dveře.

Posuvná dveřní křídla jsou samočinně a naprosto bez
hluku vedena do koncové polohy. To chrání kování před
otřesy a prodlužuje životnost posuvných dveří. Proto je
„hladké zastavení“ vhodné i pro rodiny: když hrající se děti
pobíhají sem a tam, není slyšet žádné bouchání dveří.
Nepříjemné zvuky zavírání patří minulosti. SoftStop navíc
snižuje na minimum nebezpečí skřípnutí.

pro dřevo a sklo

Provedení PERLAN 140 KS umožňuje používat prosklené
posuvné dveře i v prostorách s trvale vysokou vlhkostí
vzduchu nebo agresivní atmosférou. PERLAN 140 odpovídá třídě koroze 4 podle normy EN 1670, a hodí se tedy
i pro použití v aquaparcích.

Úchytka
Zastoupení:
GEZE Česká republika s. r. o.
www.geze.cz
GEZE Slovensko s. r. o.
www.geze.sk
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Štíhlý proﬁl s mnoha možnostmi. PERLAN 140 nabízí
při použití se skleněnými dveřmi dva styly – odměřený a přímočarý ve spojení se svěrnou deskou, nebo
ušlechtilý a minimalistický s bodově upevněným celoskleněným ozdobným kováním GGS z vysoce kvalitní
nerez oceli. Obě varianty lze použít pro upevnění do
stropu nebo na stěnu. Na stěně přechází vodicí kolejnice se zakrytým nástěnným úhelníkem opticky do nového proﬁlu.

M U LT I TA L E N T M E Z I P O S U V N Ý M I D V E Ř M I
SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ PERLAN 140

BEWEGUNG MIT SYSTEM

1

2

Díky zápustné nosné desce je dřevěné křídlo zavěšeno neviditelně.
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Držák GGS může být zapuštěn do dřevěných dveří.
Je tak možné realizovat větší tloušťky dveřních
křídel.
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Šrouby se ve dveřních křídlech upevňují pomocí
vložek RAMPA.
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max. 42

Držák GGS zajišťuje maximální průhlednost posuvných dveří PERLAN.
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GEZE PERLAN 140
Sada posuvných dveří
Multitalent pro dřevo
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cca 7

Světlá výška

4

Díky unikátní technice udrží svěrná deska skla
o tloušťce 8 až 12 mm.

Celková výška

3

Navzdory malým rozměrům systém unese a dokáže
pohybovat s dveřmi o hmotnosti až 140 kg.

39

7
19

25

Celková výška = světlá výška + X + 112
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Výška skleněných tabulí = světlá výška - 7 + X + 55

cca 7

Světlá výška

max. 20

Zakrytý nástěnný úhelník pro dřevo unese dveře do
tloušťky až 42 mm.
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X
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Při použití zakrytého nástěnného úhelníku mohou
být prosklené dveře vedeny bez přídavného podložení přes zárubeň (max. 20 mm).
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Výška křídla = světlá výška + přesah dveří (TÜ) - 7
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Sada posuvných dveří Perlan 140 – multitalent pro dřevo

ø6

Sada posuvných dveří Perlan 140 – skleněný multitalent
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Celková výška

Světlá výška

±3

Výška křídla = přesah dveří (TÜ) - 7
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Celková výška

Výška křídla = celková výška - 55
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Celková výška
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Ať se jedná o upevnění do stropu, nebo na stěnu,
jako praktická varianta DuoSync – dvoukřídlové posuvné dveřní systémy se synchronním pohybem, varianta s automatickým pohonem nebo jako varianta
KS s ochranou proti korozi – PERLAN 140 nabízí široké
spektrum aplikací. Program PERLAN 140 doplňují držáky GGS jako ozdobné kování a stejně trendová varianta s tlumením zastavení SoftStop jako pojistkou proti
skřípnutí.

Provedení KS se může používat jako posuvné dveře do
vlhkých prostor nebo jako posuvné okenice pro venkovní zastínění. Pro použití v systémech zastínění nabízí
rozsáhlý program příslušenství také automatický pohon.
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Tloušťka skla 8/10/12

3

Základními argumenty pro řemeslníky a zpracovatele
jsou jednoduchá montáž a rychlé možnosti nastavení.
Firma GEZE vzala tyto aspekty v úvahu již při vývoji systému PERLAN 140. Architekti oceňují ušlechtilý, zdrženlivý design, který podporuje každé požadované vyznění
prostoru.

cca 7
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U dřevěných dveří vychází GEZE z dlouhé tradice a více
než 100 let zkušeností. Posuvné kování PERLAN 140 je
ideální pro dřevěné dveře v nejrůznějších variantách
a hmotnostech křídel do 140 kg.
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Celková výška = světlá výška
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Výška skleněných tabulí =
světlá výška - 52

Světlá výška
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Výška skleněných tabulí = světlá výška + přesah dveří (TÜ) - 7
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