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S okny a dveřmi vyrobenými z nejnovější generace profilových systémů 
GEALAN kladete důraz nejen na vzhled. Sofistikované geometrie profilů 
propracované do nejmenších detailů splňují všechny technické požadavky: 
ať už jsou to tepelně-izolační vlastnosti, systém větrání nebo ochrana před 
hlukem a vloupáním.  

2

Objevte fascinující svět moderních oken. Seznamte se 
se společností GEALAN a nechte se překvapit inovativní 

paletou produktů v éře digitalizace. Těšíme se na vás. 
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GEALAN – váš silný partner
CHCEME VÁS FASCINOVAT

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky

Spolehněte se na okenní a dveřní systémy 
GEALAN. Posílí to vaši pozici na trhu – díky 
vysoce kvalitním materiálům a spolehlivé 
technologii navržené v Německu. Produk-
ty Gealan je přední a uznávaný dodavatel 
profilů v celé Evropě. Od roku 1995 je řízení 
kvality společnosti GEALAN v souladu s me-
zinárodní normou DIN EN ISO 9001.



Pro celou brožuru platí následující: technické změny 
a barevné odchylky související s tiskem vyhrazeny.
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Produktová  
řada S 9000
JEDNA PLAT FORMA 
 – MNOHO  ŘEŠENÍ

VYŠŠÍ EFEKTIVITA

Systém: S 9000
Kombinace: 6002 / 6003
Hodnota Uf:  až 0,92 W/(m²K)
Konstrukční hloubka: 82,5 mm
Počet komor: 6 
Nejlepší hodnota Uw: 0,71 W/(m²K)*

Tři úrovně utěsnění s pružným středovým těsně-
ním trvale snižují tok tepla v oblasti drážky a zlep-
šují tak tepelnou izolaci. Toto středové těsnění na-
víc chrání mechanické součásti okna před vnějšími 
povětrnostními vlivy. 

ZÁKLADNÍ SYSTÉM

Systém: S 9000
Kombinace: 6001 / 6003
Hodnota Uf:  až 1,0 W/(m²K)
Konstrukční hloubka: 82,5 mm
Počet komor: 6 
Nejlepší hodnota Uw: 0,73 W/(m²K)*

Profilový systém S 9000 s dorazovým těsněním 
je moderní systém, který lze použít jak v nových 
budovách, tak u rekonstrukcí. 15° sklon v přesahu 
podtrhuje nadčasový vzhled systému.

S 9000 je platforma pro konstrukci oken, 
vchodových a balkonových dveří, s inovativ-
ními vlastnostmi a ve variantách dorazového 
nebo středového těsnění. Nabízí tak celou 
řadu možných řešení.
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Uw až  

0,71  
W/(m²K)* 

S9000 SE DVĚMA  
TĚSNÍCÍMA ROVINAMA

S 9000 SE TŘEMI  
TĚSNICÍMI ROVINAMI

SUBTILNÍ VZHLED

Systém: S 9000
Kombinace: 6002 / 6055
Hodnota Uf: až 0,99 W/(m²K)
Konstrukční hloubka: 82,5 mm
Počet komor: 6 
Nejlepší hodnota Uw: 0,71 W/(m²K)*

Se šířkou pohledu 103 mm nabízejí okna GEALAN-
-LUMAXX® extrémně úzký profilový pohled. Úzké 
kombinace křídel jsou zvláště důležité při renovaci 
památkově chráněných budov, aby byl zachován fili-
gránský efekt historických okenních pohledů.
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Uw až  

0,71  
W/(m²K)* 

GEALAN-LUMAXX®

P O H O D L N É

d
o r a z o v é  t ě s n ě ní

Uw až  

0,73  
W/(m²K)* 

*Všechny hodnoty Uw se počítají na základě stan-
dardní velikosti okna š 1,23 m x v 1,48 m, Ug = 0,5 W/
(m²K) a rámečku Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK

PROFILOVÉ SYSTÉMY

Chcete-li získat další infor-
mace, jednoduše naskenujte 
QR kód nebo navštivte naše 
webové stránky



NEJLEPŠÍ FUNKČNÍ HODNOTY

Systém: S 9000
Kombinace: GEALAN-FUTURA®
Hodnota Uf: až 0,89 W/(m²K)
Konstrukční hloubka: 82,5 mm
Počet komor: 6 
Nejlepší hodnota Uw: 0,71 W/(m²K)* 

GEALAN-FUTURA® je kombinace nejlepších funkci-
onalit v systému S 9000. Nabízí možnost výstavby 
i barevných okenních prvků vhodných pro pasivní 
domy se standardními profily a standardními 2mm 
ocelovými výztuhami. Při použití technologie lepe-
ní STV® jsou možné maximální výšky křídla v bílé 
barvě až 2,50 m a barevného křídla 2,40 m.
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GEALAN-FUTURA®

VYŠŠÍ ZABEZPEČENÍ

Systém: S 9000 plus
Kombinace: 6009 / 6003
Hodnota Uf (HotBox): až 0,98 W/(m²K) 
Konstrukční hloubka: 82,5 mm
Počet komor: 6 
Nejlepší hodnota Uw: 0,74 W/(m²K)* 

Pevné Středové těsnění systému S 9000 plus zne-
snadní zlodějům život. Kromě toho účinně chrání 
mechanické části okna před vnějšími vlivy. Systémy 
se středovým těsněním přesvědčí nejlepšími vlast-
nostmi v oblasti tepelné izolace.

S TA B I L NÍ

S tř e d n í t ě s n ě ní

Uw až  

0,74  
W/(m²K)* 

S 9000 PLUS

KLASICKY VÝKONNÝ

Systém: S 9000
Kombinace: 6016 / 6025
Hodnota Uf: 1,2 W/(m²K) - Uf průměrná
Konstrukční hloubka: 82,5 mm
Počet komor: 5 
Nejlepší hodnota Ud: 0,81 W/(m²K) 
  Standardní velikost šxv= 1,23 m x 

2,18 m

Vchodové dveře jsou vizitkou každého domu a 
dodávají vstupnímu prostoru kouzlo a šarm. GEA-
LAN nabízí svým novým systémem vchodových 
dveří S 9000 to správné řešení pro každého. K dispo-
zici je klasická varianta i varianta zakrývající křídlo.

O P T I M Á L NÍ
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Ud až  

0,81  
W/(m²K)* 

VCHODOVÉ  
DVEŘE S 9000

PROMYŠLENÁ TECHNOLOGIE

Systém: S 9000
Kombinace: HST S 9000
Hodnota Uf: až 1,2 W/(m²K)
Konstrukční hloubka: 190 mm / 82,5 mm
Počet komor: 5
Nejlepší hodnota Uw: 0,82 W/(m²K) 
  Standardní velikost šxv= 2 m x 

2,18 m

Posuvné prvky jsou klasickou stylovou záležitostí 
moderního bydlení, u nichž vyjadřují velkoryse vy-
tvořené skleněné plochy útulnost a eleganci. Nové 
zdvižně posuvné dveře S 9000 společnosti GEALAN 
těmto požadavkům vzhledově i funkčně více než vy-
hovují. V designové variantě je pohledová šířka pro-
filu v pevné oblasti zkrácena o více než 50 procent.

S 9000 

ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE

M O D E R NÍ
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Uw až  

0,82  
W/(m²K)* 

5



6

S profilovým systémem S 9000 získáte moderní systém, který lze použít jak v nových 
budovách, tak u rekonstrukcí. Geometrie profilů mají sklon 15° v přesahu a podtrhují 
nadčasový vzhled systému. Díky cílenému použití pěnové technologie IKD® (intenzivní 
izolace jádra) je i u barevných oken dosaženo vynikajících tepelně izolačních vlastností.

STATIKA

Optimalizováno pro použití STV® - 
 statické suché zasklení pro suché lepení 
okenní tabule a křídla.

ZASKLENÍ
Vhodné pro trojité funkční sklo do 
tloušťky maximálně 52 mm (STV® 
54 mm).

OBSTOJÍ I V BUDOUCNU
Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace 
díky 6komorové konstrukci, velké 
konstrukční hloubce 82,5 mm pro rám 
a křídlo.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ

Zlepšení tepelné izolace možné pomocí 
pěnové technologie IKD®.

ORIENTOVANÉ NA DESIGN
Úzká pohledová šířka s 15° sklonem pro 
nadčasový vzhled.

BAREVNÁ PALETA
Inovace GEALAN-acrylcolor® zajišťuje 
vysokou odolnost proti poškrábání a 
má hladký povrch, který se snadno čistí  
a nevyžaduje údržbu.

Osazení rámu  
s vypěněnou  

komorou IKD®

Profilová kombinace 6015/6003
Vysoký rám s nejlepším hodnocením stability díky 

velkoformátové statické oceli v křídle

Profilová kombinace 6001 / 6003
Úzký rám s křídlem 

S 9000 se dvěma těsnícíma rovinama
JEDEN SYSTÉM A MNOHO VÝHOD

PROFILOVÉ SYSTÉMY
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Kombinace profilů Hodnoty U
w
 W/(m²·K)

Rám Výztuha rámu Křídlo Výztuha 
křídla

Nejlepší 
hodno-

ta Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

6001 6705 6003 6705 1,0 1,1** 0,87* 0,80* 0,73*

6015 6718 6003 6714 1,1 1,2** 0,91* 0,85* 0,78*

6015 
s IKD® 6716 6003 6706 0,97 1,1** 0,87* 0,80* 0,74*

VŽDY KOMFORTNÍ

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty Uwse počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK
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Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky
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Kombinace profilů Hodnoty U
w
  W/(m²·K)

Rám Výztuha 
rámu Křídlo Výztuha  

křídla

Nejlepší 
hodnota 

Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

6002 6705 6003 6705 0,92 1,1** 0,84* 0,78* 0,71*

6016 6718 6003 6714 1,0 1,1** 0,88* 0,81* 0,75*

6016 
s IKD® 6716 6003 6706 0,89 1,1** 0,84* 0,77* 0,71*

6009 
s IKD® 6716 6003 6706 0,98 1,1** 0,87* 0,81* 0,74*

VYNIKAJÍCÍ OCHRA-
NA PROTI VLOUPÁNÍ

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód nebo 
navštivte naše webové stránky
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OPTIMALIZOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE 
Vývoj systému s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi neprobíhá náhodou, ale 
je výsledkem cíleného výzkumu. Úspěch dává společnosti GEALAN za pravdu. Četné 
výpočty potvrdily vynikající hodnoty tepelné izolace. Od samého začátku bylo cílem 
vývoje dosáhnout použitelnosti v pasivních domech podle ift-Rosenheim ve standard-
ních kombinacích s výztuhou. Toho bylo dosaženo díky souhrnu inovativních detailů 
v designu. 

 + Inteligentní koncept těsnění

 + Velmi dobrá tepelná a zvuková 
izolace

 + Zlepšení tepelné izolace mož-
né pomocí pěnové technolo-
gie IKD®

 + Optimalizováno pro použití 
STV® pro suché lepení okenní 
tabule a křídla.

Středová těsnící lišta 
účinně chrání me-
chanické části okna 
před vnějšími 
vlivy. Systémy se 
středovým těs-
něním přesvědčí 
nejlepšími 
vlastnostmi z 
hlediska tepelné 
izolace.

S 9000 plus
PEVNÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

S 9000
SE TŘEMI TĚSNICÍMI ROVINAMI

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST 
PROTI VLOUPÁNÍ 

Systém S 9000 plus je ještě bezpečnější než 
standardní verze systému S 9000. Pevné stře-
dové těsnění znesnadní zlodějům život. Větši-
na vloupání je spáchána vysazením oken, kdy 
vetřelec zasune např. šroubovák mezi rám a 
křídlo. V tomto okamžiku ale narazí na účinnou 
překážku v podobě pevného středového těs-
nění. Toto těsnění ztěžuje přístup k okennímu 
kování a tím i vysazení okenního křídla. Systé-
my se středovým těsněním přesvědčí také vy-
nikající tepelnou izolací.Středová těsnicí rovina významně přispívá ke zlepšení 

 tepelné izolace a chrání prvky kování před proniká-
ním vlhkosti. 

PROFILOVÉ SYSTÉMY

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK



JEDNODUŠE 
VÍCE SVĚTLA

běžná
šířka rámu

jen 106 mm

GEALAN-LUMAXX®

á 150 mm

Během vývoje systému GEALAN-LUMAXX byla optimalizována celá 
 geometrie rámů tak, že šířky profilů byly sníženy na minimum.
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Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód nebo 
navštivte naše webové stránky



ŽÁDNÉ KOMPROMISY

I přes „štíhlý vzhled“ nepřipouští křídlový ani štulpový 
profil GEALAN-LUMAXX® žádné kompromisy. U obou je 
jednotně použita ocel, která svými statickými vlastnost-
mi umožňuje prvky až do výšky 2,30 m v bílém a barev-
ném provedení. V kombinaci s technikou lepení STV® lze 
prvky realizovat až do výšky 2,50 m v bílém a barevném 
provedení.

103 mm 103 mm106 mm
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OBNOVA A OCHRANA PAMÁTEK

Dokonce i při renovaci památkově chráněných budov jsou žá-
dány úzké pohledy, aby byl zachován jemná efekt historických 
tvarů oken. S pomocí GEALAN-LUMAXX® lze tyto úzké pohle-
dové šířky realizovat. Výsledkem je až o 25 % větší podíl skla a 
propustnost světla. 

Kombinace profilů Hodnoty U
w
  W/(m²·K)

Rám Výztuha 
rámu Křídlo Výztuha  

křídla

Nejlepší 
hodnota 

Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

6002 6705 6055 6753 0,99 1,1** 0,86* 0,79* 0,71*

GEALAN-LUMAXX®
ÚZKÉ POHLEDOVÉ ŠIŘKY MLUVÍ SAMY ZA SEBE

Odlište se od konkurence a přesvědčte své zákazníky úzkými pohledovými šířkami. GEALAN-LUMAXX je výrazně užší než do-
savadní kombinace rámů. Na rozdíl od běžných konstrukcí o šířce 150 mm a více umožňuje GEALAN-LUMAXX® užší pohledové 
šířky. To znamená velkou propustnost světla bez nutnosti vzdát se odpovídající stability.

„Načerpejte světlo“ v prosvětlených 
místnostech pomocí oken s úzkými rámy. 

Zlepšete kvalitu svého života.

PROFILOVÉ SYSTÉMY

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem 
Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem 
Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK



GEALAN-FUTURA®
VHODNÝ PRO PASIVNÍ DOMY DLE IFT

S 9000

GEALAN-FUTURA® je vrcholem 
kombinovaného systému S 9000  
s konstrukční hloubkou 82,5  mm  
a i v barevném provedení je vhod-
ný pro konstrukci oken kompatibil-
ních s pasivními domy podle směr-
nice ift WA-15/2.

FLEXIBILNÍ

I přes nejlepší tepelně izolační vlast-
nosti se nesmí u stavebních prvků  
s GEALAN-FUTURA® od ničeho 
upustit. Tato kombinace profilů je 
k dispozici s dekorativními fóliemi 
nebo hliníkovým opláštěním a také 
s jedinečným povrchem GEALAN- 
acrylcolor®.

INTEGROVANÉ STV®

Také u systému GEALAN-FUTURA® 
můžete použít inovativ-
ní proces lepení skla s certi-
fikátem RAL GEALAN-STV® 
(statické suché zasklení).  
S STV® a standardními výztuhami 
jsou možné velikosti křídla až 2,40 m.

INTEGROVANÉ IKD®

Díky cílenému použití pěnové tech-
nologie IKD® (intenzivní izolace jádra) 
je i u barevných oken dosaženo vyni-
kajících tepelně-izolační vlastnosti.

GEALAN-FUTURA® je jedinečná kombinace profilu S 9000 s nejlepšími funkčními vlastnost-
mi. Se standardními profily a standardní ocelovou výztuží nabízí možnost konstrukce oken-
ních prvků vhodných pro pasivní domy podle směrnice ift WA-5/2, a to i v barevném dekoru.  

Certifikovaná hodnota Uf 0,89 W/(m²·K) dokládá vynikající technické tepelně izolační 
základní vlastnosti. S GEALAN-FUTURA® jsou při použití lepicí techniky STV® 

možné maximální velikosti křídel až 2,50 m v bílém provedení a 2,40 m  
v barevném provedení.

Kombinace profilů Hodnoty U
w
 u W/(m²·K)

Rám Výztuha rámu Křídlo Výztuha  
křídla

Nejlepší 
hodno-

ta Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

6016 
s IKD® 6716 6003 6706 0,89 1,1** 0,84* 0,77* 0,71*

PROFILOVÉ SYSTÉMY

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss 
Spacer Ultimate 0,030 W/mK
**Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss 
Spacer Ultimate 0,032 W/mK

12



OKNO 
 BUDOUCNOSTI
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Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky
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KLASICKÉ 
Již s klasickou variantou vchodových dveří propůjčí-
te vašemu domu zcela osobitý ráz. Vždyť hře forem  
a barev se žádné meze nekladou. Navrhněte 
si své vchodové dveře podle svých indi-
viduálních představ.

DESIGNOVÉ
Vzhled dveřního křídla u designové va-
rianty nabízí nejvyšší úroveň estetiky, aniž by 
bylo potřeba zříci se bezpečí a tepelné izolace. Moderní 
design dveří také usnadňuje jejich údržbu.

VCHODOVÉ 
DVEŘE, KTERÉ 
MAJÍ STYL

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód nebo 
navštivte naše webové stránky



82,5
mm
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Vchodové dveře jsou vizitkou každého domu a dodávají vstupnímu prostoru kouzlo a šarm. 
GEALAN nabízí svým systémem vchodových dveří S 9000 správné řešení pro každého. Můžete 
si vybrat mezi klasickou variantou a variantou překrývající křídlo. A díky flexibilnímu barev-
nému schématu máte možnost přizpůsobit nové vchodové dveře celkovému vzhledu fasády.

TEPELNÁ IZOLACE

 + Vynikající tepelná separace, také v oblasti 
zámkových prvků, díky kompozitnímu ře-
šení z hliníku a PVC.

 + Velmi dobrá izotermická křivka - riziko 
rosení nebo tvorby tepelných mostů je 
minimalizováno.

NÍZKÝ PRÁH

 + S výškou pouhých 20 mm zajišťuje systé-
mový práh snadný přechod.

STABILITA

 + Pevné spojení PVC a 
hliníkových dílů západkovým 
mechanismem ve dvou úrovních.

Vchodové dveře S 9000
UCELENÁ LINIE BUDOUCNOSTI

 + Systémové řešení okapnice 
vizuálně přidává dveřním 
prvkům na hodnotě a zajišťuje 
optimální těsnost díky kartáčo-
vému těsnění ve více úrovních

 + Optimální ochrana při hnaném 
dešti

 + Vhodné pro tloušťky skla  
a výplní do 52 mm

 + Flexibilní barevné provedení 
díky povrchové technologii 
GEALAN-acrylcolor®, mnoha 
dekorativním fóliím nebo 
hliníkovému opláštění

VCHODOVÉ 
DVEŘE, KTERÉ 
MAJÍ STYL

Kombinace profilů Hodnoty Ud  W/(m²·K)

Rám Výztuha  
rámu Křídlo Výztuha 

křídla
Nejlepší 

hodnota Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

6016 6718 6025 6721 1,2 1,2** 0,93* 0,87* 0,81*

PROFILOVÉ SYSTÉMY

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 1,23 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 1,23 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK

15

SYSTÉMOVÝ PRÁH GEALAN



*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss 
Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss 
Spacer Ultimate 0,032 W/mK

KOMBINACE HST S 9000 STANDARD

VÝJIMEČNĚ SVĚTLÉ

U zdvižně posuvných dveří S 9000 společnosti GEALAN je v designovém provedení 
jinak běžné křídlo v pevné části nahrazeno užším zasklívacím profilem. Tento krok re-
dukuje pohledovou šířku v pevné části o více než 50 %. To, zda jsou dveře otevřené 
nebo zavřené, nehraje žádnou roli. V každém případě proudí do místnosti hodně svět-
la. Téměř bezbariérové zakončení podlahy navíc odstraňuje rozdělení mezi vnitřním 
a vnějším prostorem. A pomocí této techniky lze velkými dveřními prvky pohybovat 
pohodlně a bez problémů.

Kombinace profilů Hodnoty U
w
  W/(m²·K)*

Rám Výztuha rámu Křídlo Výztuha  
křídla

Nejlepší 
hodno-

ta Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

6360 6381 6362 6382/6383 1,3 1,2** 0,97* 0,91* 0,84*

6360 s IKD® 6381 6362 6382/6383 1,2 1,2** 0,95* 0,88* 0,82*



Zdvižně posuvné dveře S 9000
VÝHODY VE VŠECH SMĚRECH

Již v základní variantě dosahují nové zdvižně posuvné dveře S 9000 velmi dobré hodnoty tepelné 
 izolace Uf = 1,3 W/(m²·K). Dalšími výhodami systému je možnost použití trojskla do tloušťky 52 mm, nízká 
konstrukční hloubka pouze 190 mm v rámu, úzký vzhled křídla a rámu a speciálně vyvinutý designový 
zasklívací rám.

Posuvné prvky jsou klasickou stylovou záležitostí moderního bydlení, u nichž vyjadřují 
velkoryse vytvořené skleněné plochy útulnost a eleganci. HS-systém S 9000 společ-
nosti GEALAN těmto požadavkům vzhledově i funkčně více než vyhovují.

 + Výkonné

 + Orientované na design

 + Špičkové hodnoty tepelné 
izolace

 + Mnohostranné

 + GEALAN-acrylcolor®

PROFILOVÉ SYSTÉMY

16



KOMBINACE HST S 9000 STANDARD

MODERNÍ VZHLED BEZ OMEZENÍ

MĚJTE DOBRÝ POCIT Z BYDLENÍ

Kromě vynikajících funkčních hodnot, jako je vodotěsnost třídy 7A a propustnost vzduchu třídy 4, nabízí 
HS-systém GEALAN S 9000 šest různých schémat otevírání. Téměř  bezbariérové zakončení podlahy na-
víc odstraňuje rozdělení mezi vnitřním a vnějším prostorem.

17

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky
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Kombinace profilů Hodnoty U
w
  W/(m²·K)

Rám Výztuha 
rámu Křídlo Výztuha  

křídla

Nejlepší 
hodnota 

Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

7001 8727 7072 8727 1,1 1,2** 0,90* 0,83* 0,76*

PŘÍMOČAROST 

Hlavním motivem pro vytvoření tohoto profilu byla návaznost na 
trend, který aktuálně udává směr v architektuře. Společně s dopl-
ňujícím sortimentem zasklívacích lišt tvoří tento systém komplexní 
souhrn prvků pro jednotný vzhled oken, zvenku i zevnitř. Úzké po-
hledové šířky rámu a křídla navíc zajišťují v budovách více světla.

GEALAN-LINEAR®*
NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

Společnost GEALAN přikládá zvláštní důležitost technické, ekonomické a ekologické rovno-
váze systémů. Proto se vývoj řady GEALAN-LINEAR® zaměřuje na širokou škálu požadavků. 
Technologie se stavební hloubkou 74 mm a další vývoj v segmentu stavebních hloubek 
70 mm zajišťuje vysokou úroveň stability s moderním funkčním sklem a díky vícekomoro-
vé konstrukci zajišťuje větší bezpečnost, zvukovou izolaci i tepelnou izolaci. Univerzálnost 
systému je završena přímočarým designem a sleduje tak minimalistický trend moderní ar-
chitektury.

DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI:

 + Úzká stavební hloubka 74 mm s přímočarým designem

 + Subtilní pohledové šířky splňují požadavky moderní architektury

 + Vysoká stabilita díky ocelovým výztužím a univerzální drážce křídla umožňuje 
buď klasické osazení, lepení pomocí lepicí technologie GEALAN STV® nebo pro 
výrobu dobře optimalizované mokré lepení

 + Široký sortiment pro okna, balkonové dveře a vstupní dveře

 + Vhodný program zasklívacích lišt s 90° designem

 + Ideální pro renovace, rekonstrukce a novostavby 

 + RealWood® - fólie v dekoru dřeva pro jedinečný a odlišující styl vašich oken

 + Maximální tloušťka skla 48 mm s těsněním a 50 mm se systémem GEALAN-STV®

Úzká konstrukční hloubka 
74 mm je vhodná pro velké 
množství stavebních pro-
jektů, zejména v oblasti re-
novace. Univerzální drážka 
křídla je integrována do všech 
okenních křídel a umožňuje 
buď klasické osazení, lepení 
pomocí GEALAN-STV®, nebo 
výrobně optimalizováno 
mokré lepení.

PROFILOVÉ SYSTÉMY

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem 
Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
**Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem 
Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK

*K dispozici od konce roku 2020



JASNÁ  
ŘEČ DESIGNU

Jasný hranatý design GEALAN-LINEAR® má osvěžující nadčasový efekt  
a vyhovuje jazyku moderní architektury. Zejména u novostaveb převlá-
dá aktuálně trend kubických tvarů, jasných linií a nepřekrytých, klidným 
 dojmem působících fasád.
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Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky
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PRINCIP KISS: KEEP IT SMALL AND SIMPLE

  Pravoúhlý vzhled po 
celém obvodu – uvnitř i venku. 
  Křídlo není zvenčí viditelné.

 Design křídla bez spár a 
zasklívacích lišt a plochý pohled 
díky volitelnému zaklapávací-
mu profilu .

 Jedinečná kvalita povrchu 
díky exkluzivní technologii 
GEALAN-acrylcolor® na vnější 
straně. 

 Inovativní lepicí technologie 
STV® umožňuje „bezokrajový“ 
design křídla a zaručuje maxi-
mální stabilitu.

 Vynikající tepelná izolace 
prostřednictvím profilových 
vypěněných komor

100

100



 









GEALAN- 
acrylcolor® STV® IKD®

GEALAN-KUBUS®
JEDNODUŠE PĚKNÉ OKNO

Systém GEALAN-KUBUS® vytváří novou definici významu plastových oken v architektuře. Více 
světla a průhlednosti díky velkým skleněným plochám otevírá nové možnosti designu. Z vnitř-
ní strany místnosti systém zaujme zarovnaným výhledem bez nepříjemných spár; na vnější 
straně podtrhuje pravoúhlý přesah celkový harmonický dojem.

Na design orientovaný okenní systém 
 GEALAN-KUBUS® nabízí architektům maxi-
mum ze současného vývoje a tím i nové per-
spektivy. Bez ohledu na to, zda je rám 100% vi-
ditelný, napůl zakrytý nebo téměř neviditelný 
- vzniknou proporce, které zanechávají dojem.

100% viditelný napůl zakrytý téměř neviditelný

Kombinace profilů Hodnoty U
w
 W/(m²·K)

Rám Výztuha  
rámu Křídlo Výztuha  

křídla

Nejlepší 
hodno-

ta Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

5060 8727 5061 5760 0,88 - 0,83* 0,75* 0,68*

PROFILOVÉ SYSTÉMY

*Všechny hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti okna
Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK



MÉNĚ JE VÍCEAntoine de Saint-Exupéry 
„Dokonalosti se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat, 
ale tehdy, když se nedá nic odebrat.“ 21

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky



TECHNOLOGICKÁ 
VÝHODA

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY RAL

Inovativní proces lepení skla STV® společnosti GEALAN je testo-
ván podle RAL. Využijte jistotu certifikovaného lepicího systému 
a vylepšete statické vlastnosti okenních prvků.22

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód nebo 
navštivte naše webové stránky



IKD® STV®

IKD® – intenzivní izolace jádra – GEALAN je průkopníkem ve výrobě to-
várně vypěněných profilů a již v roce 2010 uvedla na trh první vypěněný 
okenní profil a následně další doplňkové profily. GEALAN používá pěnovou 
technologii IKD® v různých systémech, produktech a vývojových novinkách 
za účelem zlepšení tepelné izolace.

STV® a IKD®
POKROK PROSTŘED- 
NICTVÍM INOVACÍ STV®

Statické suché zasklení

IKD®

Intenzivní izolace jádra

STV® – statické suché zasklívání – je průkopnický systém suchého zalepování 
okenní tabule a přesahu křídla – bez kompromisů při jednoduchém zpracová-
ní. Poškozené tabule lze také bez problémů vyměnit. S STV® lze zhotovit větší 
prvky, přičemž lze časově náročné úpravy při instalaci minimalizovat nebo zcela 
odpadají. Přenesením stability skla na křídlo rámu se zvyšuje celková stabilita 
okna. Díky tomu je odolnější a lépe se zavírá.

Požadavky, které musí plastové okenní profily splňovat, 
v posledních letech značně vzrostly: větší tepelná ochra-
na, větší ochrana proti vloupání a proti hluku a lepší sta-
tika. Na trhu se prosadí pouze moderní okenní systémy, 
které splní tuto škálu požadavků. 
Inovace produktů, jako je statické suché zasklení STV® 
nebo intenzivní izolace jádra IKD®, dokazují schopnosti 
společnosti GEALAN. Výsledkem jsou rozhodující konku-
renční výhody.

23

TECHNOLOGIE



NEJVYŠŠÍ KVALITA 
JIŽ OD ROKU 1980

24

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód nebo 
navštivte naše webové stránky
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LT E R N A T I V A  K  H L I N

Í K
Uac

MODERNÍ BARVY

Vysoce kvalitní povrch a moderní barvy jdou ruku v ruce s povrchovou 
technologií GEALAN-acrylcolor®. Barevný program GEALAN-acrylcolor®  
vždy vychází z trendových barev v Evropě. Náš aktuální barevný program 
najdete na našich webových stránkách.

Acryl

GEALAN-acrylcolor®ový profil

PVC

GEALAN vyrábí již více než 40 let barevné GEALAN-acrylcolor®ové profily technologií koextruze. Použitím této 
technologie udává GEALAN ve svém oboru směr, jelikož se jedná o velmi odlišný výrobní postup od obvyklé-
ho způsobu barvení. Výsledkem jsou nepřekonatelné barevné vlastnosti a dlouhodobá stálost barvy. Okna  
z GEALAN-acrylcolor®ových profilů splňují ty nejvyšší technické a funkční nároky.

GEALAN-acrylcolor®
JEDINEČNÉ BARVY

U technologie koextruze se spojí základní bílé PVC 
těleso s barevným akrylátovým sklem (plexisklem). 
Akrylátové sklo je materiál, který své kvality opa-
kovaně prokázal v odvětvích, jako jsou automobilo-
vý průmysl (zadní světla) nebo interiérový design. 
Plastový profil funguje jako nosný materiál, zatím-
co tenká vrstva plexiskla zajišťuje zbarvení profilu. 
Tloušťka vrstvy je dostatečně silná, aby bylo možné 
jednodušše opravit škrábance nebo poškození způso-
bené vnějšími vlivy.

Bez odlupování

Díky neoddělitelnému spojení a pev-
nému povrchu je trvale zabráněno 
odlupování nebo vylamování ba-
revné vrstvy.

Snadná údržba

Díky neporéznímu povrchu se 
GEALAN-acrylcolor®ová okna snad-
no čistí. Elegantní kartáčový efekt je 
činí odolným vůči nečistotám.

Trvalý

Akrylové sklo a plastový profil jsou 
na molekulární úrovni tak silně 
 spojeny, že je dosaženo nadprůměr-
né životnosti oken.

Stálobarevný

Akrylátové sklo je vysoce barevně 
stabilní a světlostálý materiál. Zadní 
světla aut jsou názorným důkazem 
vlastností tohoto materiálu.

Silnější

Asi 0,5 mm tlustá akrylátová vrstva  
je silnější než jakákoliv vrstva laku. 
 Objeví-li se někdy povrchové škrában-
ce, je k dispozici dostatečná materiálo-
vá rezerva pro vyleštění.

Odolný proti poškrábání

Tvrdý akrylátový povrch je díky 
kompaktnosti velice odolný proti 
poškrábání. Proto patří acrylcolo-
rová okna mezi nejspolehlivější sta-
vební prvky.

TECHNOLOGIE
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PROGRAM DEKORAČNÍCH FÓLIÍ

26

Pro každého, kdo si cení přirozeného vzhledu, aniž by se chtěl vzdát výhod moderní okenní 
technologie, jsou k dispozici také plastová okna v jednoduchém dekoru a dřevěném deko-
rativním vzhledu. GEALAN nabízí širokou škálu dekorativních fólií s různými povrchovými 
úpravami, jako je klasický zrnitý, hladký povrch nebo imitace skutečného dřeva v rámci pro-
gramu RealWood. Ať už jde o rekonstrukci nebo novostavbu, fóliovaná okna mají všechny 
přednosti moderních plastových oken a zároveň dekorativní efekt dřeva.

ATRAKTIVNÍ DEKORATIVNÍ  
A JEDNOBAREVNÉ FÓLIE
U oken podle vašeho výběru je na výběr z atraktivních dekorativních dřevě-
ných fólií nebo jednobarevných fólií: buď zvenčí fóliované s klasickým bílým 
povrchem zevnitř, nebo z obou stran fóliované pro obzvláště kvalitní vzhled. 
Ze široké nabídky si vyberte vzhled povrchu, který vyhovuje vám i vašemu 
domovu.

Fólie s dřevěným dekorem  
a  jednobarevné fólie
JAKO SKUTEČNÉ A UNIVERZÁLNÍ

V případě dekorativní fólie jsou základní profilová tělesa dodávána na vnější a vnitřní 
straně profilu v barvě sladěné s vnitřní dekorativní fólií. Fólie v antracitově šedé barvě 
(RAL 7016) a černé jsou nabízeny v systémech S 9000 (včetně zdvižně posuvných dve-
ří, S 9000 plus a GEALAN-SMOOVIO® s oboustrannou fólií) na tmavě šedém profilu. 

TECHNOLOGIE



PŘIROZENÝ 
VZHLED

27

FÓLIE + FÓLIE

 GEALAN-ACRYLCOLOR®  
+ FÓLIE

Na vnější i vnitřní straně jsou možné různé de-
kory. Vnější část okna se přizpůsobuje fasádě - 
vnitřní část okna vychází ze stylu vybavení.

Nemusíte se vzdát vynikajících vlastností akry-
lové barvy, pokud chcete ozdobit vnitřek okna 
dekorativní fólií.

Rychlá změna dekorativní fólie a geometrie 
 profilu ve výrobě. Otevírá se téměř neomezený 
počet  možných kombinací.

OBROVSKÁ ROZMANITOST

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky



LO

O K A N D FEEL

P
R A V É H O  D Ř E V A

Naši aktuální nabídku RealWood na-
jdete na našich webových stránkách:

www.gealan.de

Fólie RealWood dodávají oknům nevšední vzhled, neboť se lesknou 
mnohem méně než standardní dřevěné fólie, mají atraktivní ražbu  
a dodávají oknům přirozený vzhled dřeva. 

Fólie RealWood
EXKLUZIVNÍ A NEVŠEDNÍ

Cení si vaši zákazníci přirozeného vzhledu, ale zároveň se nechtějí vzdát výhod moderní technologie oken? K dis-
pozici jsou plastová okna GEALAN v dřevěném dekoru vaše zákazníky přesvědčí. Nejen z hlediska vzhledu, ale také  
z hlediska jejich životnosti.

VŽDY PŮSOBIVÉ

Fólie RealWood přesvědčí novou 
 povrchovou strukturou a dodají oknům 
přirozený vzhled. Jsou k dispozici ve 
všech systémech GEALAN.28

TECHNOLOGIE



EXKLUZIVNÍ DŘEVĚNÝ VZHLED 29

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky



Při plánování půdorysů nabízejí Posuvné 
prvky znamenají velký potenciál pro plá-
nování půdorysů. Přinášejí totiž více volné-
ho prostoru.

JEDNODUŠE  
VÍCE PROSTORU

30

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód nebo 
navštivte naše webové stránky
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Kombinace profilů Hodnoty U
w
  W/(m²·K)*

Rám Výztuha  
rámu Křídlo Výztuha  

křídla

Nejlepší 
hodno-

ta Uf

s Ug 1,1 s Ug 0,7 s Ug 0,6 s Ug 0,5

5860 6718+5896 5862 5880 1,5 1,3** 0,96* 0,88* 0,81*

GEALAN-SMOOVIO®
NOVÁ GENERACE POSUVNÝCH PRVKŮ

Posuvný systém GEALAN-SMOOVIO® poprvé spojuje prostorově ne-
náročné řešení posuvných systémů s výjimečnou těsností. Kombinace 
nově vyvinutého kování, inovativní geometrie profilů a optimalizova-
ného těsnění toto vše umožňuje.

SNADNÝ POSUN  
– TĚSNÉ DOVŘENÍ

V minulosti se posuvná okna často vyznačovala špatnou 
těsností. Díky sofistikovanému uzavíracímu mechanis-
mu je toto u systému GEALAN-SMOOVIO® minulostí.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ  
A OTEVÍRAJÍCÍ PROSTOR

Posuvné prvky přinášejí značné výhody v obytném 
prostoru. Ušetří se díky nim prostor nutný pro otáče-
ní okenních a dveřních křídel. Plnohodnotně tak lze 
využívat i prostor přímo před oknem.

V uzavřeném stavu zajišťuje jedinečné obvodové 
 těsnění dokonalé utěsnění od vnějšího okolí.

PRÉMIOVÉ 
 KOMPONENTY

Skrytě fungující inteligentní součásti. 
Speciální systém pojezdu a jedinečná technologie 
uzavírání zaručují bezproblémový provoz a vysokou těsnost.

POSUVNÉ SYSTÉMY

*Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 
2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
* Hodnoty Uw se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 
2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK



* Regulační opatření týkající se energetických opatření, předpis ESanMV, příloha 5
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GEALAN-CAIRE®
SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ S KNOW-HOW

Čistý vzduch ve vašem domě není jen příjemným faktorem, ale také základem pro zdravý život. Vzhledem k 
tomu, že budovy jsou stále energeticky utěsněnější a mají různé způsoby použití, klasické větrání oken 

není vždy dostačující. Řešením jsou systémy větrání GEALAN-CAIRE®. Přivádějí čerstvý 
vzduch do domu dnem i nocí - aniž byste museli otevírat okno. Prach a pyl se 

proto nedostávají do interiéru. 

ÚČINNÁ OCHRANA PROTI PYLU

Aktivní systémy větrání GEALAN-CAIRE® pracují s účinnými filtry, které spl-
ňují nejnovější standardy. Z přiváděného vzduchu odfiltrují mnoho proble-
matických částic.

PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO DOBRÝ 
SPÁNEK
Systémy větrání GEALAN-CAIRE® dosahují dobrých hodnot zvukové izola-
ce. Bez ohledu na to, jaký systém si vyberete, účinek ochrany vnějších stěn 
a oken proti hluku zůstává na vysoké úrovni.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSŘEDÍ  
A VAŠI PENĚŽENKU
Efektivní využívání energie a ochrana klimatu jsou důležitými základními 
stavebními kameny moderních budov.

KONTROLOVANÁ OCHRANA PROTI 
 VLHKOSTI
Přebytečná voda musí být odstraněna z obytného prostoru, aby se dosáh-
lo příjemné vlhkosti 40 až 50 %. Systémy větrání GEALAN-CAIRE® odvádějí 
přebytečnou vlhkost kontrolovaným způsobem.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST 

Klasické šokové větrání s otevřeným oknem nebo jednoduché větrání vy-
klopeným oknem může přilákat zloděje. Naopak vaše obytné prostory vět-
rané pomocí GEALAN-CAIRE® zůstanou vždy bezpečně uzavřené a odolné 
proti vloupání.

PŘÍDAVNÉ FUNKCE

Vhodné pro dotační programy
Decentralizované větrání obytných prostor se stává stále důležitější díky zákonným požadav-
kům a zvyšující se energetické náročnosti. Produktová řada GEALAN-CAIRE® nabízí vašim zá-
kazníkům hledané řešení. Aktivní systémy GEALAN-CAIRE® splňují minimální  zákonné technic-
ké požadavky*, což znamená, že jejich instalace je od ledna 2020 zdanitelná.
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Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky

PASIVNÍ VĚTRÁNÍ S 
GEALAN-CAIRE® FLEX

Tento pasivní systém sotva rozpo-
znatelným způsobem zapadne do 
okolního prostředí a zajišťuje rovno-
váhu ve výměně vzduchu. Díky své 
kompaktní technologii lze okenní 
bezdotykový ventilátor integrovat 
do okna téměř neviditelně.

AKTIVNÍ VĚTRÁNÍ 
S GEALAN-CAIRE® 
 MIKROVENT 60*

Jediné zařízení tohoto aktivního 
systému větrání umožňuje průtok 
vzduchu až 60 metrů krychlových 
za hodinu a rekuperaci tepla až  
95 %. Zařízení MIKrovent se instaluje ze-
vnitř s připojením k vnější stěně.

*Brzy dostupné

AKTIVNÍ VĚTRÁNÍ S GEALAN- 
CAIRE® MIKROVENT 120*

Zařízení s tímto aktivním větráním vytváří proudění vzduchu 
až 120 metrů krychlových za hodinu a rekuperaci tepla přes 
90 %. Nejlépe se hodí pro velké veřejné a společenské pro-
story. Zařízení MIKrovent se instaluje zevnitř s připojením k 
vnější stěně.

*Brzy dostupné

PASIVNÍ VĚTRÁNÍ S TECH-
NOLOGIÍ GEALAN-CAIRE® 
SMART

Tento aktivní systém s rekuperací tepla pro decen-
tralizované větrání v novostavbách i stávajících bu-
dovách harmonicky zapadne do celkového vzhledu 
oken. Vysoce kvalitní filtry a integrovaná 
teplotní a vlhkostní čidla zajišťují opti-
mální klima v místnosti. K dispozici je 
několik úrovní výkonu, včetně automa-
tického provozu, stejně jako ovládání 
přes aplikaci nebo integraci do inteli-
gentní domácí sítě.



INTELIGENTNÍ OCHRANA 
PROTI VLOUPÁNÍ
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navštivte naše webové stránky
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SENZOR OTEVŘENÍ GEALAN-SENSE® 
WINDOW

Neviditelné senzory otevření od GEALAN se skládají ze dvou částí: 
snímače stavu a magnetu. Senzor stavu je skrytý na kování okenní-
ho křídla a detekuje tak polohu okenní kliky. Magnet je připevněn v 
drážce okenního rámu a slouží k detekci polohy okna. Když se okno 
otevře, spustí tato kombinace hlasitý poplach prostřednictvím inte-
grovaného poplašného zařízení.

ČIDLO ROZBITÍ  
GEALAN-SENSE® GLASS

Pokud se vetřelci pokusí rozbít okna, aby se dostali do domu, 
 čidlo rozbití skla viditelně připojené k oknu okamžitě spustí zvu-
kový alarm. Jako preventivní funkci lze aktivovat světelnou diodu 
na senzoru. To bliká červeně skrz tabuli v intervalech 60 sekund  
a signalizuje, že je okno sledováno. Senzor GEALAN-SENSE® glass+ 
na baterie volitelně využívá bezdrátový přenos signálu, aby vás au-
tomaticky informoval v případě rozbití skla.

Pokud zloděj rozbije nebo se pokusí rozbít skleněnou tabuli, spustí 
GEALAN-SENSE® akustický alarm prostřednictvím domácího bezpeč-
nostního systému a v budoucnu také na vašem smartphonu. Aktivace 
je nezávislá na okenním profilu a na kování.

GEALAN-SENSE® window+ .nabízí možnost bezdrátové komuni-
kace s inteligentním smart home systémem. 

To umožňuje kombinaci s dalšími bez-
pečnostními komponentami a také 

zobrazení stavu okna na mobil-
ním zařízení.

GEALAN-SENSE® window GEALAN-SENSE® glass

 + Alarm při otevření (siréna 110 dB)

 + bez ohledu na kování

 + bez ohledu na profil okna

 + ukryté

 + dlouhý bezúdržbový provoz

 + snadná montáž

 + centrální alarm

 + akustický alarm při rozbití okna (siréna 110 dB)

 + dlouhý bezúdržbový provoz

 + snadná montáž

 + centrální alarm

Další vybavení brzy dostupné* Další vybavení brzy dostupné*

 + Zobrazení stavu okna (otevřené, zavřené, vyklopené)

 + inteligentní domácí rádiová komunikace 868 MHz Smart Home

 + decentralizovaná výstraha

 + kompatibilní s GEALAN Home/GEALAN-CAIRE® smart

 + inteligentní domácí rádiová komunikace 868 MHz Smart Home

 + decentralizovaná výstraha

 + kompatibilní s GEALAN Home/GEALAN-CAIRE® smart

GEALAN-SENSE®
BEZPEČNOST NADE VŠE

*Tyto funkce produktu označené hvězdičkou se připravují a postupně budou produktovou řadu rozšiřovat.

PŘÍDAVNÉ FUNKCE
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ŠKOLENÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ZAREZERVUJTE SI MÍSTO NA SEMINÁŘI

Kontaktujte nás a zajistěte si místo na jednom z našich vyhledávaných 
seminářů.
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Jedním z nejdůležitějších přístupů k zajištění dlouhodobého úspěchu vaší společnosti i v obtížných 
tržních situacích je další cílené školení zaměřené na zvýšení vaší vlastní kvalifikace a kvalifikace vašich 
zaměstnanců. Za účelem vaší podpory jsme založili GEALAN AKADEMII podle hesla „Inovace se sys-
témem“. Nabízí vám zajímavé odborné semináře na téma oken nebo také marketingovou podporu 
cílenou na vaši prodejní oblast. Zde je malý výňatek z naší aktuální nabídky seminářů:

GEALAN ACADEMY
ZNALOSTI V KOSTCE

Nový školicí prostor GEALAN ACADEMY nabí-
zí díky moderním technologiím profesionální 
prostředí pro vzdělávání a semináře. 

DALŠÍ ŠKOLENÍ – NA MÍSTĚ NEBO VIRTUÁLNĚ
Webináře zažívají boom v oblasti vzdělávání, odborné znalosti jsou lehce dostupné bez vy-
naložení velkého množství času na cestování a nákladů na přednáškové místnosti. Informace 
o inovacích můžete získat rychle, snadno a v širokém rozsahu. Naše webináře jsou navrženy 
tak, aby byly interaktivní, tj. během webináře mohou účastníci komunikovat prostřednictvím 
chatu nebo přímo s moderátorem. 
Tyto webináře jsou doplněny řadou e-learningových seminářů, které najdete na našich webo-
vých stránkách.

 + VOB novinky i známá fakta na téma stavebního zákona

 + Správně provedená montáž okna

 + Základy větrání pomocí moderních okenních 
ventilátorů

 + Profilové systémy GEALAN

 + Správný návrh izolačního okna - novinky v oblasti 
statiky, zvukové izolace a zabezpečení

 + Plánujte a pracujte s plánovacím softwarem GEALAN

 + Čtyřdenní kurz pro získání certifikace TÜV – vedoucí 
montáže
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VIZUALIZACE OKEN V NOVÝCH 
 DIMENZÍCH 

Augmented Reality

 + Podpora prodeje prostřednictvím 3D vizualizace 

 + Digitální zkušenost zákazníka pro lepší prezentaci pro-
duktů

 + Sladění s fasádou nebo zdivem

 + Vlastní šablony 

Virtuální realita

 + Poznejte konstrukční prvky budov budoucnosti ve  
virtuálním showroomu

 + Vybírejte okna a dveře pomocí virtuální barevné palety

 + Úplná svoboda pohybu ve zvoleném prostředí

 + Prohlédněte si konstrukční prvky ze všech úhlů pohledu

ZNALOSTI O KONSTRUKCI OKEN DIGI-
TÁLNĚ, JEDNODUŠŠE A SROZUMITELNĚ

Plánovací software

 + Návrháři mohou digitálně upravovat a kontrolovat de-
sign, proveditelnost a funkci komponent

 + Digitální konfigurace okenních prvků v souladu s právní-
mi předpisy a specifikacemi

 + Spojte všechny informace o systémech, normách a záko-
nech do jedné vědomostní databáze

 + Integrovaný nástroj, který zobrazuje technické podmínky 
v digitální podobě

Building Information Modeling (BIM)

 + Platforma pro dynamickou konfiguraci okenních prvků 
v souladu se směrnicemi zpracovatele a zákonnými 
požadavky

 + Zajištění důkladné technické revize

 + Sdílení projektů mezi návrháři

OKNO POD DIGITÁLNÍM DROBNOHLEDEM 

Záruční případy, reklamace a opravy vyžadují spoustu času a kva-
lifikovaných zdrojů. S DBS WinDo Flow lze zkrátit základní kroky 
procesu a rychleji připravit a komunikovat nabídky šité na míru. 
Stačí několik jednoduchých kliknutí a váš zákazník může být snad-
no informován o stavu okennách systémů.

NFC čip v profilu okna

 + Všechny informace o postaveném objektu digitálně  
a centrálně na jednom místě

Aplikace „MontageProfi“

 + Digitální dokumentace, správa a přejímka montážních 
prací

Aplikace „FensterPass“

 + Rychlé a snadné řešení servisních požadavků prostřednictvím 
aplikace pro koncové zákazníky

Objevte nové možnosti s DBS
ZEFEKTIVNĚNÍ STAVEBNÍCH PROCESŮ

SERVIS
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DIGITÁLNÍ 
NÁSTROJE

Další informace získáte naskenováním 
QR kódu nebo zadáním adresy přímo do 
 prohlížeče: 
https://digitalbuilding.solutions
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Informace a nástroje online a digitálně
NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

  www.gealan.de  www.gealan.shop   www.gealan.de/de/fensterherstellerfinden/search

MATERIÁL NA PODPORU PRODEJE

GEALAN Shop obsahuje brožury, vzorky produktů, dárky a 
reklamní předměty, jakož i technické pracovní dokumenty, 
zejména pro partnerské společnosti GEALAN.

PRODUKTY, INFORMACE A DALŠÍ

Webové stránky GEALAN jsou vždy aktuální. Zde najdete více 
informací o produktech, společnosti a mnohem více.

INDIVIDUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ

Abychom usnadnili cestu k novinkám v oblasti oken a k odpovída-
jícím výrobcům, sestavujeme celostátní databázi certifikovaných 
firem.
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INFORMAČNÍ  
DATABÁZE

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA V ZÁKAZNICKÉM CENTRU 
GEALAN

Po–Čt: 9:00 – 15:30
Pá: 9:00 – 12:00

Tel. +49 (0)800 2654 007
E-mail kunden-service@gealan.de

Chcete-li získat další informace, 
jednoduše naskenujte QR kód 

nebo navštivte naše webové 
stránky



DOBŘE  
PŘIPRAVENÝ
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navštivte naše webové stránky



Stavebně-technická podpora
PODPORA VE VŠECH OBLASTECH

Demo verzi našeho plánovací-
ho softwaru najdete ve speciální 
sekci na našich internetových 
stránkách. Registrujte se již nyní!
Registrujte se teď!

Kolegové ze stavebně-technického oddělení jsou odborníci v oblasti oken. Doprovázejí rekonstrukce a 
nové stavební projekty od plánování až po zadání zakázky. Pokud jde o realizaci technických a vizuál-
ních požadavků nemovitosti, stavební technici GEALAN úzce spolupracují s architekty zodpovědnými 
za plánování.

BIM – BUILDING INFORMA-
TION MODELING

Výstavba a plánování ve 3D pomocí BIM dat umož-
ňuje komplexní přístup ke stavebnímu projektu. 
Jako celosystémový výrobce PVC profilů pro okna 
a dveře se aktivně podílíme na vývoji plánování 
pomocí BIM. Cílem je praktická implementace vý-
robcem zadaných digitálních informací a procesů 
návrháři, developery, výrobci oken a provozova-
teli budov.

PSW – USNADNĚNÍ PRÁCE 
PŘI PLÁNOVÁNÍ SOFTWARU

Planersoftware 2.0 od společnosti GEALAN umož-
ňuje digitální plánování a návrh oken a dveří z 
profilových systémů GEALAN. Můžete použít 
předdefinované tvary oken a dveří či definovat 
okno nebo dveře podle svých vlastních požadav-
ků (např. tvar a typ).

INFORMATIVNÍ ARCHITEK-
TONICKÝ BOX

Jako pomůcku pro architekty a projektanty vy-
vinula společnost GEALAN speciální předváděcí 
box. Obsahuje především 13 praktických příruček 
ve formátu A5 s tématy, která jsou zvlášť důležitá 
pro projektanty. Obsah jednotlivých materiálů se 
pravidelně aktualizuje podle současných trendů 
souvisejících s okny.

SERVIS
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