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6 štandardných dekórov dreva
1 Orech 4 Dub

2 Oregon IV 5 Mahagón

3 Zlatý dub 6 Bahenný dub

2 3 4 5 61

11 štandardných acrylcolorových farieb
1 červenohnedá / RAL 3011 5 ultramarínová modrá / RAL 5002 9 bridlicová šedá / RAL 7015

2 sépiová hnedá / RAL 8014 6 krémová biela / RAL 9001 10 machová zelená / RAL 6005

3 čiernohnedá 02  7 okenná šedá / RAL 7040 11 strieborná * 

4 oceľová modrá / RAL 5011 8 achátová šedá / RAL 7038

                                                                                                                                           * Pri tejto farbe platí zvláštna dohoda
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Záležitosť vzhľadu

Vnútorný pohľad Vonkajší pohľad

Estetika Technika
Ten, kto si obzvlášť cení hodnoty, akými sú jedinečnosť a výnimočné po-
hodlie bývania, by sa mal rozhodnúť pre okenný systém S 8000 IQ od 
GEALANU. S ním si zvolíte svoj vlastný štýl, zdôrazníte estetické cítenie 
a zmysel pre kvalitu. Okná z tohto systému Vás presvedčia svojou čistou 
a elegantnou vodiacou líniou, mäkkými kontúrami a eleganciou, ktorá 
vzdoruje času. Klasický vzhľad so svojou úzkou pohľadovou šírkou vyho-
vuje každej stavebnej situácii.
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Profilová kombinácia 8003/ 8094

1 skvelá tepelná izolácia cez 6 
komôr

2 veľmi dobrá statika je 
zabezpečená pomocou pevných 
výstuží v ráme aj v krídle

3 moderné acrylcolorové farby 
a atraktívne dekóry dreva ponú-
kajú mnoho možností variácií 

4 exteriér: klasické kontúry so 
zaoblenými hranami

Váš Gealan partner Vám rád poradí:

Nový šesťkomorový systém so stavebnou hĺbkou 74 mm spĺňa všetko, čo 
Vaše okno vyžaduje. Poskytuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú 
zvukovú izoláciu a odolnosť voči vlámaniu. Vytvára všetky predpoklady na 
dlhú životnosť okna. S pomocou výborných tepelnoizolačných vlastností 
nielen podstatne znížite Vaše náklady na vykurovanie, ale tiež aktívne pris-
pejete k zníženiu emisií CO2 . Aby nedochádzalo k vzniku plesní, môžete si 
vybrať patentovaný vetrací systém GECCO. Kvôli lepšej kontrole vlhkosti 
v interiéri je vhodné použiť GEALANOM vyvinutý vlhkomer, ktorý upozor-
ní na to, kedy je čas miestnosť vyvetrať. Oba doplnky ešte viac zvýšia pocit 
komfortu z bývania.
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