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AzÖnigényei

Keresztmetszet

Beépítésimélység 74mm 74mm 74mm 83mm

Hőszigetelés* ll llll llll lllll

Statika lllll lll lll lll

Fehérműanyag    
acrylcolor  

Fadekor    
Univerzálisszínesfólia    

Desingváltozatok   
GECCOszellőztetőrendszer    

újrafelhasználható  

ll Jólll nagyonjóllll kiválólllll kiemelkedő
*Amindenkoriüvegezéstőlfügg.AzÖnablakgyártójaebbenszívesenadtanácsot.

Újnyílászárókbeépítéséttervezi?
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Anagyobbablakokért
Nagy ablakokat szeretne, egészen 2,20m
magasságig, amelyek megtévesztésig
hasonlítanak a fából készült ablakhoz,
vagy kívülről színes és extrém robusztus
felülettel rendelkeznek? Akkor tervezzen
a négykamrás rendszerünkkel, amely már
bizonyított.

Ajóhőszigetelésért
SzámítÖnnekajóhőszigetelésésafa-va-
lamint színes felületek által biztosított
egyedi megjelenés? Akkor Önnek a hat-
kamrásrendszerünketajánljuk.

A következő áttekintő segít Önnek, gyorsan és egyszerűen
rátalálniarraanyílászáróra,amelyazÖnelképzeléseinekleg-
inkábbmegfelel.Azalapvetőstatikaiéshőszigetelőtulajdon-

ságok mellett új ablakát már optikai szempontok alapján is
kiválaszthatja.Győződjönmegsajátmagaprofilrendszerünk
előnyeiről.
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Azextrémhőszigetelésért

Önazolyanablakokraesküszik,melyek
tökéletes szigetelő tulajdonságukat a
kamrák számának köszönhetik? Akkor

Önnek a hétkamrás rend-
szerünkamegfelelő.

Akülönlegesigényekért

Csak a legjobb az elég jó Önnek? Akkor
az S 8000 IQ plus kiváló hőszigetelő
tulajdonságai garantáltan meggyőzőek
lehetnekazÖnszámára.



Az S 8000 IQ rendszer kifejlesztésekor különös figyelmet
szenteltünkaprofilstabilitásának. Ígynagyrésztkiesetta fő
kamrák nagy dimenzionálása az acélmerevítés felvétele mi-
att.Azeredményastandardmerevítésigenmagashajlítási

Anagyablakokkiválóstatikája

Statika
Nagyvonalútervezéséskivitelezés

szilárdsága, ami szintén a profil stabilitását javítja. Ezáltal
már semminemáll annakútjában,hogynagyobbelemeket
építsünk és hogy az ablakgyártás területén az ilyen jellegű
igényeketiskielégítsük.

2,
20

m
-ig

 Azablakmagasságafügg
azablakszélességétől
valamintazebbőleredőteljes
felülettől.

 Nagyfelületűablakoknál
nagyerőkhatnakaz
ablakokra.

 Astabilacélmerevítések
gondoskodnakanagy
hajlításiszilárdságról,ezáltal
lehetővétévenagyméretű
ablakoképítését.

Anagyacélmerevítésekafő
kamrákbangondoskodnaka
kiválóstabilitásról.

Anégykamrajóhőszigetelő
tulajdonságokateredményez.
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Acéláltalistabilitás
Profiljainkkamramerevítéséhezajövőbenkizárólagstabilacélokat
használunk,kerülveazolcsóbb,műanyagmerevítéseket.



Mindenablakannyiraszép,mintaprofil,amibőlelkészül.Ezértaz
S8000IQrendszerünketúgyterveztük,hogyvalamennyioptikaiel-
várásnakmegfeleljen:lágylekerekítések,különbözőüveglécekés
sima,csillogófelületek.AzS8000IQrendszertazesztétikailletve
azértékességjellemzi–stílusosablakokésidőtlenelegancia.

Deezzelmégnincsvége.AzS8000IQplusrendszernégy-és
hatkamráskiviteléneklétezikegyformatervezettváltozata,egy
síkbanféligeltolt,különlegesformájúablakszárnnyal.

Design
Meggyőzőmegjelenés

Klasszikus Design

Amegfelelőüvegléc

 Mindegy,hogyklasszikusvagyformatervezett:ahelység
felőliüveglécmintegymegkoronázzaazablakot.Nincs
kívánság,melyneteljesülne,amiakülönbözővariánsokat
illeti.

4kamrásrendszer
síkbaneltoltszárny

6kamrásrendszer
síkbaneltoltszárny

S8000IQplusrendszer
síkbaneltoltszárny

4kamrásrendsze
síkbanféligeltoltszárny

6kamrásrendszersíkban
féligeltoltszárny

S8000IQplusrendszer
síkbanféligeltoltszárny
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Az építőművészetben az esztétikát a színek, formák és anyagok
tökéletesösszhangjajelenti.Nincsjelentősége,hogyműemlékjel-
legűépületekről,modernlakóházakrólvagyiparifelépítményekről
vanszó.Aszínesacrylcolorablakoknakahomlokzatkivitelezése-
kor nagy jelentősége van. Az ilyen épületek vonzzák a tekintetet,
mintegy összetéveszthetetlen névjegyként szolgálva ezzel. Az
ablakokahomlokzatalkotóelemei,melyeknapsütésnek, időjárási

acrylcolor

acrylcolor
Lenyűgözőszínek
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viszontagságoknak és mechanikai behatásoknak vannak kitéve.
Ezzelbebizonyítva,hogyegyszínesprofilnemmindigszínes.Az
acrylcolorablakoknakazonbanahelységekfelőlioldalukfehérPVC
profil,akülsőrészükpedigszínesacrylcolorüveg.Ezellenállóváte-
sziafelületetazidőjárástbefolyásolótényezőknek,mintnapsütés,
szél,eső,hidegéshőmérsékletiingadozások.Valamintazablakok
lecserélésekorsemtalálkozikszembetűnőszínbelieltéréssel.

nemfesték

kb.0,5mm-rel
vastagabbbármely
lakkrétegnél

Karcolásmentes
ésnemérzékeny

Elválaszthatatlana
profiltól

Nempattogzikleés
nemtöredezik

Nagyonegysze-
rűéskönnyű
ápolás

Különösenjótulajdonságok

1 krémfehér/RAL9001 6 feketésbarna02/hasonlóaRAL8022-hez

2 achátszürke/RAL7038 7 barnásvörös/RAL3011

3 Ablakszürke/RAL7040 8 ultramarinkék/RAL5002

4 palaszürke/RAL7015 9 mohazöld/RAL6005

5 szépiabarna/RAL8014 10 ezüst

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Acrylccolorstandardszínek
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acrylcolor
FehérPVCElnyeltsugarak

Visszavertsugarak

Színesacrylüveg

Szerszám

Acrylmassza

Műanyagmassza

Acrylcolorprofil
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acrylcolor–amárbizonyítottminőség
Majdnem30évegyártjaaGEALANaszínesacrylcolorprofilokat ko-
extruzióseljárással.Ezazegyeditechnikalényegesenkülönbözikmás
színesítésieljárásoktól.Akoextrúziósoránaszínesacrylrétegelválaszt-
hatatlannáválikaműanyagprofillal.Biztosítvaezzelahosszúéletűés
színtartóréteget.

Magasvisszaverődés
Afehéralaprétegazinfravörössugarakatáteresztőacrylréteg
alattteljesenvisszaverianapsugarakat.Ezáltalaprofilátme-
legedéseaminimálisracsökken.Ahőmérsékletikülönbségek,
melyek a fehér és színes profil között keletkeznek, nagyon
csekélyek.
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Fadekor
Megtévesztőenfamintázatú
dekorfóliák

Mindenki számára, aki nagy súly fektet a természetes kinézetre, anélkül,
hogyamodernablakmegoldásokrólleakarnamondani,léteznekműanyag
ablakok fadekor kinézettel. Ezzel a tökéleteset választja. Hiszen mindegy,
hogyegyépületrenoválásátvagyegyújházattervez–aGEALANfadekor
ablakokmindkinézetbenmind funkcionalitásbanmegfelelőek.Ezértalkal-
masklasszikusstíluselemekéntrégiépítésűházakfelújításáhozvagyéppaz
adottországadottságainakmegfelelőkivitelezéshez.

Afadekorablakokamodernműanyagnyílászárókvalamennyipozitívtulaj-
donságaivalvalamintafadekoratívtulajdonságaivalisegyidejűlegrendel-
keznek.

1 OregonIV 4 Mahagóni

2 Aranytölgy 5 Mocsáritölgy

3 Tölgy 6 Mogyoró

1 2 3

4 5 6

Standardfadekorok

1 2 3 4 5 7

8
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109 11 12 13 14

1 Krémfehér 6 Douglasfenyő 11 Világostölgy

2 Ezüstszürke 7 Erdeifenyő 12 Csokibarna

3 Antracitszürke 8 Természetesmogyoró 13 SienaPNNoce

4 Fenyőzöld 9 Dió 14 SienaPRRosso

5 Acélszürke 10 Cseresznye

Standardenkívülifóliák
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Egy új kasírozó technológiának köszönhetően a
GEALAN abban a helyzetben van, hogy majdnem
minden,tetszésszerintikombinációtképeslegyárta-
ni.Azacrylcolor,fadekorésuniverzálisfóliákszinte
minden variációja lehetséges és nincs jelentősége
annak,hogyaprofilszámtalantörésselvagylekere-
kítésselrendelkezik.

Sokoldalúság
Határtalankombinálási
lehetőségek

S8000IQprofilrendszer

A gyártás során a dekorfóliák és profilge-
ometriák nagyon gyorsan kicserélhetőek,
mellyel határtalan kombinálási lehetőségek

nyílnakmeg.

Adekorhatártalan
sokoldalúsága

Kombinálásilehetőségek acrylcolor+fadekor

Különböződekorokakülsőésbelsőoldalra.
Aznyílászárókülsőoldala illikahomlokzat-
hoz–belülaberendezésstílusáhozalkalmaz-

kodikazablak.

Nem kell lemondania az acrylcolor kiváló
tulajdonságairól akkor sem, ha az ablak
belsőoldalátdekorfóliávalszeretnékivite-

leztetni.



Hatkamrás

Hőszigetelés
Tisztakényelem

Az egyre növekvő energiaárak nemcsak a magánháztartások
költségeitnövelik.Anégykamrásgeometriaésa74mm-esbeépí-
tésimélységsegítségévelazonbanazS8000IQrendszernagyon
jóhőszigeteléstbiztosítköltségetkímélve.Azérthogyahőszigetelő
tulajdonságoklegmagasabbkövetelményeinekismegfeleljünk,a
rendszernektöbbkamrásszárnyilletvetokváltozataiisléteznek.

Többkamra,kevesebbenergiaveszteség
Aprofilokbanapluszkamrákhatásosancsökkentikazenergiaveszteségetésahőszigetelő
üvegezésselegyüttkellemesklímátbiztosítanakalakásban.

AprofilkombinációabevizsgáltU-értékévelbeleszámítvaastan-
dardacélmerevítést(Uf=1,1W/m2Kértékig)alegjobbműanyag
profilrendszerekheztartozik.Ennekellenéresohanemtörténika
hőszigetelésastatikahátrányára,amikorisazembernemhasznál
elegendőacélmerevítést.
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7x
Hétkamrás

8003/8065

6x

 Ateljesnyílászáróhőszigetelőfaktoratermészetesennagybanfüggaz
üvegezéstől, hiszen a legtöbb esetben ez teszi ki az ablak felületének
nagy részét. Ezekben a kérdésekben szívesen ad tanácsokat Önnek az
ablakgyártója.

 Astabilablakokértalegjobb
hőszigetelőtulajdonságokkal.

 Astabilablakokértkiváló
hőszigetelőtulajdonságokkal.



GECCO4nyitva

GECCO4zárva

GECCO3nyitva

GECCO3zárva

Beáramló
levegő

külsőlevegőellátás

külsőlevegőellátás

Beáramló
levegő

Extrém
követelményeknél

GECCO
Egyötleteskisszerkezet

Az automatikus szellőztető rendszer a GECCO (GEALAN CLIMA
CONTROL)megelőziapenészképződéstazablakbelsőfalán.Nyu-
galmiállapotbanaszerkezetnyitvavan.Haerősebbaszélsebessé-
ge,aszerkezetbezárjaalégcsatornát.

AGECCO4alegújabbváltozatokatmutatjabe.Pluszegykiegé-
szítőpollenszűrővelrendelkezikésegyrovarvédőráccsal.Kérés-
relétezikaGECCO4számárahangszigetelőésesővédőis.

S8000IQprofilrendszer 11

AirWatch
BáraszabadalmaztatottGECCOszellőztetőrendszergondoskodikaz
alapszellőztetésről,azértnemszabadkihagyniarendszeresszellőz-
tetéstsem.Ahelyiséglevegőjétidőről-időrecserélnikell.

 megmutatja,hogyanedvességtarta-
lomahelységbenrendbenvan-e

 egyszerűbeépítés

AGECCOelőnyei:
 optimálislevegőcserenormálislégnyomásesetén

 alehetőlegalacsonyabbenergiaveszteség

 állandóalapszellőztetés

 szabadalmazott,teljesenautomatikuslevegőszabályozás

 nincshuzatnagyszélnélsem

 azautomatikamiattelkerülhetőahibáskezelés

 jóhő-éshangszigetelés

 nincseneksüvítőhangokahuzatmiatt

 költségkímélő

 nincspenészképződés

GECCO3 GECCO4



WK1

WK2

Betörésvédelem
Abiztonságérzetért

Hogyazemberjólérezzemagátasajátnégyfalaközött,annaka
biztonságszinténegyfeltétele.AGEALANazS8000IQrendsze-
révelmagasszintűbetörésvédelmetkínál.Anégykamráskonst-
rukcióknálkülönösennagyhangsúlyt fektettekazacélmerevítés
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Betörésvédelmiosztály1(WK1)
 Alapvetővédelemazalkalmitolvajokellen

 földszintiablakokhozvalaminterkélyajtókhozafelsőbbszinteken,
 amelyekazutcáróljólláthatóak

 abetörésipróbálkozásokellen,amikoristestierővel,pl.azablak
 berúgásávalpróbálnakbejutni

Betörésvédelmiosztály2(WK2)
 védelemazalkalmitolvajokellen

 földszintiéspinceablakokhoz,amelyekazutcárólnemláthatóak

 abetörésipróbálkozásokellen,amitegyszerűszerszámokkal,mint
 csavarhúzó,fogóésfeszítővas

figyelembevételére. A profil 74 mm-es beépítési mélységével
kapcsolatban meggyőző, konstruktív biztonsági érveket hoz fel,
amelyeket a vasalatok tokba történő biztosabb behelyezésével
egészítki.

S8000IQ–valalakóházakmegvalósíthatóalakóházak
betörésvédelme
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Hangszigetelés
Élveznianyugalmat

Azajakárazegészségünkbeiskerülhet.Ezértazaj-éshangszi-
getelésszinténazegyiklegfontosabbtényezővévált.Amodern
hangszigetelőablakoknálmérvadóamindenkorilakókörnyezet
és a külső zajszint. Az intelligens profiltervezéssel a GEALAN
rendszerek a hatásos hangszigetelés valamennyi követelmé-

nyének eleget tesznek. A megfelelő hangszigetelő üveggel
együtt  zavartalan lakókörnyezetet biztosítanak és ezáltal
emelikazéletszínvonalat.Ezekbenakérdésekbenszívesenad
tanácsokatÖnnekazablakgyártójaegyszemélyestalálkozás
alkalmával.

Hogyankerüljükelhatásosanazajt:
Azablakokathangszigetelésükalapjánkülönbözőosztályokbasorolhatjuk.Mérvadóennél
a besorolásánál a már kiértékelt hangszigetelés mértéke. A hangerősségtől függően a
hangszigetelőablakokalkalmazkodnakazadottságokhoz.Azolyanhelyiségeknek,amelyek
különösenmagaskülsőzajszintnekvannakkitéve,nagyonjóhangszigetelőtulajdonságú
(magas hangszigetelő osztályú) ablakokkal kell rendelkezniük. Az S 8000 IQ rendszer a
hangokategészen47dB-iglecsökkenti.

Példaahangszintre:
   Robogókb.70dB

   Autókb.75dB

   Teherautókb.90dB

   Repülőgépkb.140dB

Hangszigetelőosztály: 1 2 3 4 5 6

HangszigetelésmértékedB-ben: 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ≥50



S8000IQplus

S8000IQplus
Különbségablakésablakközött

AzújS8000IQrendszerrelaGEALANválasztadazenergiata-
karékosságirendelkezésekkövetelményeire,azazazépületek
hőszigetelésének javítására. Hogy ezeknek az előírásoknak
megfeleljen,azújütközőtömítésesrendszerhatkamráskikép-
zésselés83mm-esbeépítésimélységgelrendelkezik.Ezáltal

aGEALANfeldolgozókmégrugalmasabbantudnakazépítte-
tőkéstervezőkelőírásairareagálniésakiírásokonrésztvenni.
Az új S 8000 IQ plus rendszer valamennyi tulajdonságával
illeszkedikazS8000IQrendszerbe.Ezértagyártásfolyamán
nincsszükségújabbszerszámokra.

AzS8000IQplusrendszerelőnyei:
 kiválóhő-éshangszigetelőtulajdonságok(Uf=1,1W/m2K)

 kitűnőstabilitás

 tökéletesvonalvezetés

 esztétikusformatervezés

 nagyváltozatosság

 különbözőszárnyváltozatok

 szinergiaeffektusaraktározásbanéslogisztikában

 valamennyiS8000IQrendszerűcsatlakozóéskiegészítőprofil
alkalmazható
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S8000IQ
Mindenkívánságteljesül

A lehetetlen számunkra nem létezik. Ezen mondat alapján
hívtukéletreazS8000IQrendszerünket.Bármelyfélealkal-
mazásához rendelkezésreállnakahozzá illőprofilokés kü-
szöbmegoldások,amelyekakívántműködésnekésbeépítési

követelmények megfelelnek. Bejárati ajtók gyártásához az
S8000IQgeometriáinagyonjólalkalmazhatóak.Anagymé-
retű alumínium merevítések alacsony súlyuk mellett olyan
stabilitástbiztosítanak,amelyeddignemvoltlehetséges.

8011/8076ajtóprofil
 nagyacélmerevítésekatokbanésaszárnyban

 keskenymegjelenés

 széplekerekítések

 sokoldalúság

 dinamikusoptika

Ajtóküszöbmegoldások
 7481hőhídmentesítettlaposalumíniumküszöb

 robusztus

 könnyűápolás

S8000IQprofilrendszer 15



GEALANkörnyezetvédelmimegállapodás
Elkötelezettségazújrahasznosításmellett
Már a Gazdasági körforgás és Hulladékgaz-
dálkodási hatályba lépése előtt a GEALAN
egy ú.n. „GEALAN Környezetvédelmi Meg-
állapodás“ formájában partnereivel együtt
részt vett a „Gazdaság Körforgásában“:
profilgyártókésablakgyártókmegállapodtak
a régi műanyag ablakok valamint az ablak
gyártásakor keletkező műanyag hulladék
újrafelhasználásában.Acél,hogyazanyagot
netárolják,hanemegyú.n.PVC-újrafelhasz-
nálóbavisszajuttassák.HiszenmagaaPVC–

thermoplasztikus ipari nyersanyag, termé-
szetes nyersanyagokból készül, mint kőolaj
ésföldgázéskonyhasó–túlköltségesahhoz,
hogy szemétként landoljon vagy valamelyik
égetőműbenkössönki.MivelaPVC100%-
ban újrahasznosítható egyértelmű, hogy
újrafeliskelldolgozniazt.Arégi,műanyag
nyílászárókat szintén be lehet granuláltatni,
majd ismételten újra feldolgozni. Így lett a
PVC-ből a leginkább újrahasznosítható ipari
nyersanyag.

S8000IQrendszervizsga
Bevizsgáltatottésjónaktalált:
Kritériumok Eredmény Bemerkungen

AlkalmasaRAL-RG716/1szerint
SzabásIII

LevegőáteresztésaDINEN12207szerint4osztályig
VízzárásaDINEN12208szerint9Aosztályig
SzélzárásaDINEN12210szerintC5osztályig

Bevizsgálvakülönbözőtok-/szárnykombinációkkal

Alkalmasszellőzőablakokhoz LégáteresztőképességDINENszerint4-esosztály
SzélzárásaDINENszerint9Aosztály

AblakGECCO-val

Hangszigetelés 34dB-től47dB-ig Bevizsgálvakülönbözőtok-/szárny-/üvegkombinációkkal

Hangszigetelésszellőzőablakokhoz 33dB-től44dB-ig AblakGECCO-val

Betörésvédelem Ellenállásiosztály2 Bevizsgálvakülönbözőtok-/szárnykombinációkkal

Hőszigetelés Hőáteresztőegyüttható(Uérték)
Ufbis1,2W/m2K(függamindenkoriprofilkombinációtólésa
merevítéstől)

Kiszámítvaa8010/8065-öskombinációra

KörnyezetvédelmiSzerződésünk
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