Gebo Thermic Line ®

CONDENS, EEN BRON VAN IRRITATIE

ISO 12216

Iedere booteigenaar kent het probleem van beslagen ruiten en de gevolgen daarvan. In wat oudere schepen leidt
condensvorming vaak tot schimmel van de kostbare bekleding en aantasting van de betimmering (zwart hout).

De Gebo Thermic Line® scheepsramen worden volgens
uiterst strenge kwaliteitsnormen (ISO 12216) in eigen
fabriek in Nederland vervaardigd. De raamverbindingen
worden bijvoorbeeld niet gelijmd, maar gelast. Alle ramen

Maar ook in boten van recente datum, zelfs als deze van
isolatieglas zijn voorzien, ontkomt men niet aan condensatie. Want ook al is het glas zelf nu minder snel beslagen,
de aluminium omlijsting vormt nog steeds een koudebrug
en zorgt vooral bij lagere temperaturen voor veel vochtoverlast.

zorgvuldig getest.

PERFECTE ISOLATIE
Door de thermische onderbreking tussen
binnen- en buitenlĳst is de condensvorming bĳ Gebo Thermic Line® scheepsramen praktisch nihil. Het zicht is daardoor
steeds optimaal. De perfecte isolatie zorgt
er niet alleen voor dat het vocht buiten,
maar ook de warmte binnen blĳft.
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GEBO MARINE GLAZING

De Gebo Thermic Line ramen kunnen worden voorzien
van HR++ glas of van kogel- en inbraakwerend glas.
Vraag naar de mogelijkheden.

100% Thermische onderbreking
GEBO THERMIC LINE® SCHUIFRAAM

Nom.

Max.

Radii
75 mm 130 mm
Standaard wanddikte (W) 17 mm 45 mm
Isolatieglas: 6-9-5 of 8-6-6
De ramen kunnen zowel in bocht als in verstek
geleverd worden.

Vast raam

GEBO THERMIC LINE® ELECTRISCH ZAKRAAM

Het zakkende gedeelte van het elektrisch bedienbare
zakraam is ook volledig thermisch onderbroken en
wordt eerst naar binnen getrokken waarna het vervol
gens zakt. Aangedreven door een kwalitatief hoog
waardige spindelmotor in 220V. De hoeken kunnen
in verstek of in bocht geleverd worden. De bovenzijde
van het raam kan in in toer worden geleverd.

Klappend raam
Schuifraam

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

Thermic Line ramen kunnen worden geleverd in heel-klappende
uitvoering. Het klappende deel
van het raam wordt opengehouden door middel van twee gasveren en vergrendeld met hendels.
Als optie leverbaar met een elektrische uitsteller (220V of 24V).

Het schuifgedeelte is ook thermisch
onderbroken en wordt eerst naar binnen getrokken en wordt dan geschoven.
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