Gebo Light Line

NIEUW CONCEPT
De serie Gebo Light Line scheepsramen is de ‘lichtere’
uitvoering van de zeer succesvolle serie Gebo Thermic
Line en is de moderne uitvoering van het beproefde
Gebo klemsysteem. Dit staat garant voor een mooi
uiterlijk en een snelle, eenvoudige montage. Light
Line ramen zijn ontworpen voor enkel glas en hebben geen thermische onderbreking.
De Gebo Light Line ramen kunnen zowel in bocht als
in verstek gemaakt worden. Alle verbindingen van de
klapramen en vaste ramen worden hard gesoldeerd,
voor een waterdichte afwerking. Gebo Light Line ramen zijn geschikt voor CE klasse A-oceaan.
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GEBO MARINE GLAZING

MOOIE VORMGEVING
De binnenlijst wordt uit één stuk vervaardigd en zorgt
daarmee voor een strakke en moderne vormgeving.
EENVOUDIGE MONTAGE
De ramen worden gemonteerd door de binnenrand
in de achterzijde van het buitenframe te klemmen.
De binnenlijst wordt aan het buitenframe bevestigd
met behulp van RVS M4 boutjes.

Heel klappend raam

Deels klappend raam

Halfzakkend raam

Het glas schuift in een speciaal rub
naar de buitenkant. De ruiten kun
nen in elke positie worden vastgezet
door middel van twee knelsloten.

Als optie leverbaar met een elektrische
uitsteller (220V of 24V).

Vast raam

Het glas is gemonteerd in een
kitbed tussen buitenframe en
een aluminium binnenframe.
De klemlijst wordt met M4
boutjes bevestigd aan het buitenframe. Een vulbies verbergt
de boutkoppen.

Nu ook leverbaar in blank of
zwart geanodiseerde uitvoering.

Halfzakkend raam

Heel klappend raam

Het glas schuift in een speciaal
schiedt naar de buitenkant. De
ruiten kunnen in elke positie
worden vastgezet door middel
van twee knelsloten.

Het klapdeel van het raam
wordt opengehouden door
middel van twee meeschuivende uitstelarmen en vergrendeld
met draainoppen. Als optie
leverbaar met een elektrische
uitsteller (220V of 24V).

Deels klappend raam

Het klapdeel van het raam
wordt opengehouden door
middel van twee meeschuivende uitstelarmen en vergrendeld
met draainoppen.

Schuifraam

Radii:
Vast
Klappend
Standaard
wanddikte (W)

Nom.

Max.

60 mm 130 mm
75 mm 130 mm
5 mm

38 mm

Glasdikte: 5, 6 of 8 mm
De ramen kunnen zowel in bocht
als in verstek geleverd worden.

Leverbaar met
meeschuivende hor
Het glas schuift in een speciaal
schiedt naar de buitenkant. De
onderrail kan worden voorzien
van een verhoogde binnenkant.
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