
doskonałość
na miarę potrzeb

NOWOŚĆ: S 8000 IQ plus o szerokości 83 mm

wyjątkowe
stylowe
komfortowe
bezpieczne
eleganckie



Więcej informacji na stronie: www.gealan.pl

Przekonujące argumenty  

widok od wewnątrz widok z zewnątrz

Styl Technika
Dobierając okna do nowocześnie zaprojektowanego domu, nie spo-
sób przejść obojętnie obok najnowszej generacji profili S 8000 IQ plus. 
W proces ich projektowania, oprócz działu konstrukcyjnego firmy  
GEALAN, zaangażowany był także zespół stylistów. Efekt ich pracy od-
bija się w architekturze profili. Ościeżnica, skrzydło i listwa przyszybo-
wa stanowią doskonałe odbicie pełnej rozmachu estetyki i podkreślają 
indywidualizm i zamiłowanie do detalu. Okna z systemu S 8000 IQ plus 
zachwycają swoim wyglądem i zaokrąglonymi konturami. Wyraźnie wy-
różniają się w otoczeniu. 
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Partner GEALAN chętnie Państwu doradzi:

Ze względu na swoją wyjątkową szerokość - 83 mm - system sześcioko-
morowy posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Pozwala to 
znacząco zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Na tym jednak nie ko-
niec! Znaczna szerokość zapewnia podwyższoną wytrzymałość naroży, 
a tym samym gwarantuje większą stabilność okna. Gładki od wewnątrz 
wręb ościeżnicy nie ma krawędzi, na których mógłby zbierać się kurz, 
więc ułatwia czyszczenie okna w tej części. Dodatkowo, montaż opa-
tentowanego systemu wentylacji GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL) 
aktywnie zapobiega powstawaniu pleśni w ościeżach okna.  
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standardowe okleiny drewnopodobne*
1 oregon IV 4 mahoń

2 złoty dąb 5 dąb bagienny

3 ciemny dąb 6 orzech

* profile okleinowane dostępne są w wersji 5001/8068 o tym samy kształcie, co 5001/8096
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ościeżnica 5001/ skrzydło 8096/ skrzydło 8068

1 Podwyższona ochrona cieplna i dźwiękowa dzięki 6 komorom  
 i zwiększonej szerokości. 

2 Znakomita ochrona cieplna dzięki 5 komorom i zwiększonej   
 szerokości.

3 Zwiększona stabilność dzięki dużym wzmocnieniom stalowym.

4 Wyjątkowe parametry statyczne dzięki powiększonym wzmoc- 
 nieniom stalowym w skrzydle.

5 Ułatwione czyszczenie okien dzięki dużemu wrębowi ościeżnicy.

6 Perfekcyjne poprowadzenie linii dzięki zaokrąglonej ościeżnicy,   
 listwie przyszybowej i zaokrąglonemu skrzydłu.


