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GEALAN-Profilrendszerek -
-

Nagy különbségek vannak műanyag és műanyag ablakok között. A
profilszerkezeten belüli eltérésekjelentósen befolyásolják a műszaki
tulajdonságokat. AGEALAN profilrendszerekból gyártott ablakok
legújabb generációja nemcsak a külsó megjelenésre fekteti
a hangsúlyt. Letisztult, a legapróbb részletekig kidolgozott profil-
geometriák valamennyi mai, korszerű műszaki követelménynek
és elvárásoknak megfelelnek: legyen az hó-, vagy hangszigetelés,
illetve betörésvédelem, a GEALAN műanyag profilokból készült
ablakok valamennyi technikai szempontból a legaktuálisabbak és a
legmagasabb színvonaion állnak.

Ellenállóság
A műanyag profilokból
készült ablakok nem igé-
nyeinek karbantartást és az
ápolásuk is egyszerű.
Továbbá ellenállóak az
időjárással és a környezeti
változásokkal szemben,
élettartamuknagyon hosszú.

Sokszínűség
A modern ablakprofiloknak
köszönhetően, a nyílászárók
igazodva az Ön izléséhez
és az építkezési stílushoz,
nemcsak fehér színben,
hanem acrylcolor színekben,
famintafóliás kivitelben
is készíthetőek.
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Egyediség
A profilgeometriák megválasztása,
a nyitási módok és az ablakok kivi-
tele, mind befolyásolják az egyedi
jellemzőket. A GEALAN-profilokkal
a legszokatlanabb ablakformák
is megvalósíthatóak.

Kényelem
AGEALAN többkamrás profiljaiból
készült ablakok gondoskodnak arról,
hogya meleg az épületen belül
maradjon és a hideg se jusson be.
Védelmet és biztonságérzetet
nyújta nak, valamint állandó,
egyenletes légkört biztosítanak
a lakásban.
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A [obb életminőségért
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Az erős zaj akár az egészségünkbe is kerülhet. Alvászavar, a kon-
centráció gyengülése, a kipihentség hiánya csak néhány jellemzője,
mely negatívan hat az emberi szervezetre. Ezért a zaj- és hangszige-
telés az egyik legfontosabb tényezővé vált. A többkamrás GEALAN
ablakok hatékony védelmet jelentenek a túlságosan sok zajjal szem-
ben. A speciális üvegek nagyon jó hangszigetelő tulajdonsággal
rendelkeznek. Ezáltal a GEALAN ablakok jelentősen segítik a zaj- és
hangszigetelést valamint életminőség javulását eredményezik.



Esztétikai igények és innovatív technológiák

AGEALAN ablak- és ajtó-profilok préselési eljárással készülnek,
úgynevezett extrudálással. Az alapanyag könnyű megmunkálha-
tósága korlátlan lehetőséget biztosít a formai változatosság terén
a lakástulajdonosok kreatív ötleteinek megvalósítására számára. A
megfelelő szín kiválasztásakor a GEALAN szinte nem ismer lehe-
tetlent. Akár új avagy régebbi építésű házról van szó, aGEALAN
profilok nagymértékben hozzájárulnak az épület homlokzati részé-
nek kialakításához. Az optikai feltételek mellett valamennyi műszaki
funkciónak, mint hang- és hőszigetelés, illetve szellőzés, is megfe-
lelnek.
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BIZONyíTOn MINŐSÉG:
TÖBB, MINT 25 ÉVE KÉszíT
A GEALAN SZíNES
ACRYLCOLOR PROFILOKAT
KOEXTRUDÁLÁSI EUÁRÁSSAL,
EZ AZ INNOVATív TECHNIKA
KÜLÖNBÖZTETI MEG AZ EGYÉB
SZíNEZŐ EUÁRÁSOKTÓL
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Tartós színek

A színes ablakprofilokkal különleges hangsúlyokat lehet elérni a
homlokzat kialakításánál. Ennek eredményeként a lakóházak vonz-
zák a tekintetet, olyan mintha egy sajátos, egyedi névjegykártyával
hívnánk fel a figyelmet. Még az extravagáns elképzelések vagy a
helyi hagyományokat követ6 színárnyalatok sem jelentenek prob-
lémát. A mi ablakainknál a szinvilág alapja a sokféleség. Bármely
környezethez az odaillő tónust kináljuk. A nemesen egyszerű
fahért61 a finom palaszürkéig, valamennyi árnyalat megtalálható
a választékban. A felületek tartósan szinhúek és RAL szabvány sze-
rint bevizsgáltak. A minőség ugyanis a GEALAN szines múanyag
ablakainál is a legf6bb követelményt jelenti. Ennek érdekében a
GEALAN a szines, aCrYICOIOrprofilokat speciális szinezési eljárással
állitja 816. Ennek során a fehér PVC-alaptest szétválaszthatatlanul
összeolvad a színes aaytÜV8g réteggel.

A külső, színes akrilÜV8g réteg védelmet jelent a karcolásokkal
szemben és az ablak teljes életlartamára biztositja a sima, könnyen
tisztítható és semmilyen karbantartást nem igénylő felületet.
A selyem matt. sima, pórusmentes felület nem énékeny a por- és
piszokJerakód6sokkal szemben. Nincs lepattogzás, a körülményes
utánfastásekre sincs t6bbé szükség. Mindezek mellelt az acryIcoIor
ablakok nem igényelnek karbantartást. tasziti'k a port és egyszerű
tisztitószer8kkel rendkivüllcönnyen tiszt6ntarthatóak. Az acryIcoIor
profilok felülmúlhatatlan szfnvil6ga egy teljes ablakéletet végigki-
sér.

-.aYICOIOr •..
1 nem feslés vagy fóliálás
2 kb.0,5mm vastagMD, mint bánnely feStéICrétag
3 lranlOIáamenteS " nem érZI6kanY
4 a PrOfiItÓI SZétV6IaIZIhaIa
6 nem • ésnem pattanle
8 Irönnyentisztftható " nem igényelkarbantartást
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A belső terek szellőzése
Kényelem és melegség

Épp a vizesblokkokban, mint a konyha vagy a fürdőszoba,
elkerülhetetlen a levegő szabályozott cseréje. Ezekben a
helyiségekben a levegő nedvességtartalmának és a hőmérsék-
letének rendszeres szabályozásával el lehet kerülni a penész-
gomba megtelepedését. A jó hőszigetelő értékek eléréséhez az
utóbbi évtizedekben a műanyag ablakok egyre vastagabbak
lettek. Az extrém vastag ablakok azonban kizárják az állandó
szellőzés lehetőségét. Az embereknek nem kell választaniuk a
penész vagy a huzat között. Ablakainkat kérésre többféle
szellőzővel tudjuk ellátni.

A külső és belső levegő közötti légcsere a kellemes épületklíma
és a fokozott komfortérzés előfeltétele. A levegő nedvességtar-
talmának és hőmérsékletének rendszeres szabályozása
gondoskodik arról, hogyapenészgombák ne jelenjenek meg.
Gyakran ugyanis ez a beépített ablakok túlzott mértékű szigete-
lő hatásának következménye. A szellőző rendszerek megterem-
tik az ablakok átszellőzését, és a rendszeres levegőáramoltatás-
sal gondoskodnak az Ön kellemes közérzetéről.
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A fejlett automatikus szellőztető rendszer ellenére nagyon fontos, hogy rendszeresen ablakot nyissunk. Az innovatív szellőző kijelző,
a "GEALAN Air WatchU egy légnedvességmérő, mely jelzi Önnek, amikor a levegő elhasználódott és szellőztetésre van szükség.
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Sokoldalúság
a színekben, formákban és a működésben

AGEALAN profil rendszerek korlátlan lehetőséget nyújta nak a ház
és lakástulajdonosok kreatív ötletei számára. Tökéletesen érvénye-
sülő funkcionalitásuk mellett megvan az az előnyük, hogy csaknem
valamennyi ablakforma kialakítására alkalmasak. A régi házak
felújítása és korszerűsítése semmilyen problémát nem jelent. Még

a műemlékvédelem szigorú előírásainak teljesítése sem ütközik ne-
hézségekbe. A műanyag ablakokat ugyanis valamennyi méretben,
formában és színben is elő lehet állítani úgy, hogya nyitásukat is a
kívánt módón oldjuk meg.
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Az épület stílusát nagymértékben az ablakok és ajtók határozzák
meg: hiszen optikailag megtörik a homlokzatot és ily módon
egyedi jelleget visznek bele. A szerep melyet egy ablaknak be kell
töltenie, rendkívül sokoldalú: fény szolgáltatása, szellőztetés,
lehetőség a ki- és bepillantásra, hő- és hangszigetelés, sötétítés -
néhánya sok közül. A GEALAN műanyag profilrendszerei - egy
átfogó termékprogramot nyújtanak az ablakok, ajtók és a redőnyök
között.

Mindegy, hogy ütköző v. középtömítéses rendszerről , egyenes
konzervatív vagy modern íves, design szárnyváltozatról van-e
szó, aGEALAN profil rendszerek minden követelménynek
megfelelnek.

Az ablakműködés
Innovatív technika Minöség kompromisszumok nélkül
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Részvételünk
a környezetvédelern területén
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