Gebo Deursystemen

GEBO SCHUIF- EN DRAAIDEUR PUI SYSTEMEN

montage.

Het ontwerp kan heel fraai worden geïntegreerd en afgestemd
op elke gewenste RAL kleur. Het mooie en degelijke buitenkader

Bij de ontwikkeling en materiaalkeuze is speciaal gelet op inbouwgemak en duurzaamheid. 100% Zeewaardige materialen
geven Gebo deuren een lange levensduur.

De voordelen:
Fraai vormgegeven
Korte inbouwtijd benodigd, volledig gemonteerd afgeleverd, inbouw gereed
Perfect te combineren met andere Gebo beglazingsproducten
Duurzaam en onderhoudsarm, slechts enkele malen per jaar schoonmaken is voldoende
Veilige afsluiting van het schip en veilig wanneer in gebruik middels de vergrendeling
Comfortabele entree

Naast ons uitgebreid leveringspro
gramma scheepsbeglazing kunnen
wij u als klant ook een breed assorti
ment draaideuren en schuifpuien
aanbieden. Al onze deuren worden
geproduceerd.
MAATWERK PRODUCTEN
Gebo kan u in een kort tijdsbestek
maatwerk producten leveren in vele
uitvoeringen zoals:
GEBOMARINE
MARINEGLAZING
GLAZING
42 1 GEBO

- Kajuit instapdeuren;
- Draaideuren Slim-line en
Thermicline (niet geisoleerd
en geïsoleerd);
- Schuifpuien;
- Draaideur puien;
- Staartdeuren.
Alle deuren kunnen worden afgestemd
en geïntregeerd op uw ontwerp. Zo
kunnen de deuren in standaard blank
geanodiseerd als in elk gewenste RAL

kleur worden afgeleverd. Ook hoogglans anodisatie of RVS behoort tot de
mogelijkheden.
Gebo deuren kunnen “zo uit de verpakking” worden gemonteerd, inbouwgemak is één van onze ontwerp
uitgangspunten.
Het toegepaste beslag is uiterst solide
en de scharnieren kennen goede afstel
mogelijkheden.

GEBO STAARTDEUREN
Speciaal voor in het gangboord heeft
Gebo een ranke zo genoemde “staartwordt geproduceerd. Deze enkelvoudige
schuifdeur kan perfect worden geïntegreerd in de zijkant van uw schip

en wordt net als alle andere Gebo
producten degelijk geproduceerd en
montage gereed afgeleverd. Het fraaie
buitenkader kan direct door de werf
worden gemonteerd middels de bijpasopbouw gemonteerd wordt. Bij de ontwikkeling en materiaalkeuze is speciaal
gelet op inbouwgemak, gebruikers- gemak en
duurzaamheid. In
geheel
geopende
stand kan de
deur worden
vastgezet.

ook een remsysteem tot de mogelijkheden. Gebruik van100% zeewaardige
materialen geeft deze deur een lange
levensduur.
De beglazing kent vele varianten, zowel
enkelglas als dubbelglas is mogelijk en
verder kan er gekozen worden uit helder
of getint glas (in de kleuren grijs, brons,
blauw of groen). De deur wordt compleet geleverd met een zwaar veiliglevert Gebo deze deur in de gewenste
RAL-kleur coating gelijk aan de opbouw.
Eventueel is ook gepolijst geanodiseerd
mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

Optioneel
behoort

De eenvoudig te installeren Gebo staartdeur kan perfect worden geïntegreerd in de zijkant van uw schip.

SLIM LINE EN THERMIC LINE
DEUREN
Als aanvulling op onze productenlijn,
introduceert Gebo de Slim Line en
Thermic Line deur. Bij de Thermic-Line
deur is ook het basisframe volledig
geïsoleerd.

Bij de ontwikkeling is speciaal gelet op
inbouwgemak, duurzaamheid en uitstraling! U hoeft als werf dus niet zelf
een deur te ontwerpen en te produceren. Bovendien sluit deze deur naadloos
aan op uw andere Gebo beglazingsproducten voor een fraaie uitstraling!
Beide systemen bestaan uit een in te
klemmen frame met een vloeiend en
zowel in bocht als in verstek worden
gemaakt en verbindingen worden net
als bij de ramen hard gesoldeerd. De
geïsoleerde deur is standaard voorzien
van een stijl met aan de bovenzijde isolatieglas; de onderzijde is opgebouwd
uit geïsoleerde dubbelwandige beplating. Standaard compleet geleverd met
solide scharnieren en zwaar veiligheidskeuze: geheel gepolijst geanodiseerd of
in RAL-kleur.coat.
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