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Профилна система S 8000 IQ - За чудесно жизнено удобство
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4-камерна система 6-камерна система 7-камерна система Система S 8000 IQ плюс

Вашите изисквания

Напречно сечение

Конструктивни елементи на системата 74 мм 74 мм 74 мм 83 мм

Топлозащита* ll llll llll lllll

Статика lllll lll lll lll

Бял PVC    
acrylcolor  

Дървесен декор    
Едноцветни фолия    

Разнообразен дизайн   
Вентилация GECCO    

Алтернативно с рециклирано ядро  

ll  добро       lll  много добро       llll  отлично      lllll  превъзходно
* В зависимост от съответното остъкляване. Фирмата за прозорци ще ви консулти-

ра с удоволствие.

Планирате нови прозорци? 
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За големи прозорци
Планувате ли високи прозоречни еле-
менти с височина до 2,20 м, които на-
пълно наподобяват прозорци от дърво 
или убеждават отвън с цветна и изклю-
чително здрава повърхност? В такъв 
случай планирайте с нашата изпитана 
4-камерна система.

За добра топлоизолация
За вас е от значение топлоизолацията и 
искате да придадете на дома си индиви-
дуален външен облик чрез дървени или 
цветниповърхности на прозорците? В 
такъв случай ви препоръчваме нашата 
6-камерна система.

Следващият преглед ще ви помогне лесно и бързо да 
откриете прозореца, който напълно отговаря на изис-
кванията ви. Можете да изберете новия си прозорец не 
само в зависимост от основните му качества като статика 

и топлоизолация, но също и от визуална гледна точка. 
Убедете се сами в преимуществата на нашите профилни 
системи. 
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Съдържание
За изключителна топлоизо-
лация
Залагате на прозорци, които прите-
жават превъзходни топлоизолацион-
ни качества благодарение на много-
бройните си камери? В такъв случай 

ви предлагаме нашата 
стабилна 7-камерна 

система.

За особени изисквания

Най-доброто достатъчно добро ли е 
за вас? В такъв случай нашата система 
S 8000 IQ плюс с изключителни топло-
изолационни качества със сигурност ще 
ви удовлетвори.
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При разработка на системата S 8000 IQ се обръща особено 
внимание на стабилността на профилите. Затова оразме-
ряването на основната камера е съобразено със стомане-
ните усилващи профили. Резултатът е много висока якост 
на огъване на стандартните усилващи профили, което пък 

Статика
Проектиране и оформяне със замах

се отразява положително върху стабилността на профили-
те. По този начин нищо вече не възпрепятства производ-
ството на големи елементи и фирмите за прозорци могат 
да отговорят на нуждите на целенасоченото търсене на 
големи прозорци.

Отлична статика за големи 
прозоречни елементи

 Максималната височина 
на прозоречните елементи 
зависи от ширината на 
прозореца и в следствие 
на това от общата площ на 
прозореца.

 При широкоплощните 
прозорци се създават 
високи натоварвания върху 
прозоречните елементи.

 Стабилни стоманени 
усилващи профили 
осигуряват висока якост на 
огъване и правят възможно 
изграждането на големи 
прозорци.

Стоманените усилващи 
профили в главните камери 
гарантират отлична стабилност

Четирикамерната профилна 
система гарантира добри 
топлоизолационни качества

Устойчивост благодарение на 
стоманените елементи

За усилващите профили в камерите ще използваме и за в  
бъдеще устойчиви стомани и ще се въздържаме от употребата 
на по-евтините пластмасови профили.
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Всеки прозорец е точно толкова хубав, колкото профилната 
система, от която е изработен. Затова сме проектирали нашата 
система S 8000 IQ така, че да отговаря на всички изисквания 
за дизайн. големи радиуси, разнообразни стъклозадържащи 
ленти и равни, блестящи повърхности. Системата S 8000 IQ е 
символ на естетика и баланс – за прозорци със стил и непре-
ходна елегантност.

Но това не е всичко. За системата S 8000 IQ плюс, както и за 
четири- и шесткамерната прозоречна система съществува 
дизайнов вариант, при който полуразместеното крило на 
прозореца впечатлява с особената си форма.

Дизайн
Външен вид, която убеждава

Традиция Дизайн

4-камерна система с

 разместено крило

6-камерна система с 

разместено крило

Система S 8000 IQ плюс

 с разместено крило

4-камерна система с 

полуразместено крило

6-камерна система с 

полуразместено крило

Система S 8000 IQ плюс с 

полуразместено крило

Подходяща стъклозадържаща лента

 Независимо дали е с традиционен или с новаторски дизайн: 
Стъклозадържащата лента отвътре е удачният завършек 
на перфектния прозорец. Продуктовото многообразие не 
оставя нито едно неизпълнено желание.



acrylcolor
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без цветен лак

ок. 0,5 мм 
по-дебело от 
всяко лаково 
покритие

устойчив срещу 
надраскване и не 
изисква особена 
поддръжка

неделима част 
от профила

защитен срещу 
олющване или 
напукване

изключително 
лесен за 
поддържане

Особено добри качества

1 кремаво / RAL 9001 6 черно-кафяво, подобно на RAL 8022

2 ахатово сиво / RAL 7038 7 кафяво-червено / RAL 3011

3 прозоречно сиво / RAL 7040 8 синьо / RAL 5002

4 глинено сиво / RAL 7015 9 мъхнато зелено / RAL 6005

5 кафяво / RAL 8014 10 сребърно

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

acrylcolor-стандартни цветове

6

Естетичността в архитектурата се осъществява чрез отлично-
то съчетаване на цветове, форми и материал. При това е без 
значение, дали става въпрос за исторически сгради, модерни 
жилищни блокове или за впечатляващи промишлени сгради. 
При оформлението на фасадите особено значение придобиват 
цветните Аcrylcolor прозорци. Те поставят специални акценти. 
Така сградите привличат погледите с очарованието си и при-
добиват собствена “визитна картичка“, която не може да бъде 
сбъркана. Прозорците като част от фасадата са изложени на 

acrylcolor
Очарование на цветовете

слънчеви лъчи, на метеорологични условия и на влияния на 
околната среда, както и на механични въздействия. И бързо се 
вижда, че цветният профил не е точно цветен. Аcrylcolor-про-
зорци притежават от вътрешната страна на сградите бял PVC-
профил, от външната страна цветно акрилно покритие. Това ги 
прави устойчиви срещу всички метеорологични условия като 
слънце, вятър, дъжд, студ и температурни промени. И дори 
при последователна смяна на прозорците не се появяват ясно 
забележими разлики в цветовете.



acrylcolor
Инструменти

Акрилна маса

PVC маса

Профил acrylcolor
бял PVCпогълнати слънчеви лъчи 

отразени слънчеви лъчи

цветно акрилно 
покритие
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acrylcolor – доказано качество
От 30 годни GEALAN изработва цветни Аcrylcolor профили с 
помощта на метода коекструзия. Тази новаторска техника се 
отличава съществено от всички обичайни методи на цветно оф-
ормление. С помощта на метода коекструзия цветното акрилно 
покритие се превръща в неделима част от PVC профил. Така се 
създава светлоустойчиво и дълготрайно цветно покритие.

Висока степен на отражение
Белият материал на основата под пропускащия акрилен слой 
отразява по-голямата част от инфрачервената гама на слън-
чевите лъчи. За това нагряването на профилите от слънцето 
се намалява значително. В резултат на това температурната 
разлика между белите и цветните профили е минимална.
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Дървесен декор
Декоративни фолия с вид почти като 
оригинала

За тези, които желаят да подчертаят прехода от сградата 
към естествената природа им се предлагат прозорци от PVC 
с дървесен декор. Така ще направите правилния избор. Не-
зависимо дали става въпрос за ремонт на старинна сграда с 
декоративно изработено скеле от греди или за планувана нова 
сграда – GEALAN прозорците с дървесен декор въздействат по 
убедителен начин както с дизайна, така и с функционалността 
си. Те са подходящи и като традиционни стилни елементи при 
обновяването на стари къщи, и при оформление на околната 
местност.

Прозорците с дървесен декор притежават всички положителни 
качества на модерните от PVC прозорци, комбинирани с деко-
ративното въздействие на дървото. 

1 Орегон IV 4 махагон

2 златен дъб 5 тъмен дъб 

3 дъб 6 орех

Стандартни дървесни  
декори

1 кремаво бяло 6 борово зелено 11 светъл дъб

2 сребърно сиво 7 планински бор 12 шоколадово кафяво

3 антрацитно сиво 8 орех натюр 13 тъмно кафяво

4 елхово зелено 9 орех 14  светло кафяво

5 стоманено синьо 10 череша

нестандартни фолиa

1 2 3

4 5 6

1 2 3 4 5 7

8

6

109 11 12 13 14

8



4

9

Благодарение на новата си техника на каширане 
GEALAN може да достави цветни комбинации във 
всяка произволна комбинация. Възможни са почти 
всички разновидности на Аcrylcolor, дървесен де-
кор или едноцветни фолия. При това е без значе-
ние, дали профилите са с многобройни скосявания 
или комплексни заоблени форми. 

Разнообразие
С безкрайни възможности 
за комбиниране

Бърза промяна на декоративни фолия и 
геометрия на профилите в производството. 
Налице е почти безграничен брой на 

възможности за комбиниране.

Безкрайно разнообразие на 
декорите

Възможности за 
комбиниране

acrylcolor + дървесен декор

Различни декори от вътрешната и външната 
страна. Отвън прозорецът подхожда на 
фасадата – отвътре отговаря на стила на 

мебелировката.

Не е наложително да се лишите от чудесните 
качества на Аcrylcolor, ако искате да 
оформите прозореца отвътре с декоративни 

фолия.

9Профилна система S 8000 IQ
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7x

8003/8065

6x

шест камери

Топлозащита
Пълен уют

Покачващите се енергийни цени се превръщат все повече в 
огромен източник на разходите не само в сферата на собствения 
дом. Чрез директивите за опазване на околната среда 
допълнително се повишават изискванията за топлоизолация на 
прозорците. С четирикамерната си геометрия и с конструктивна 
дебелина от 74 мм профилната система S 8000 IQ притежава 
много добра топлоизолация. За да се удовлетворят и най-
високите изисквания за топлоизолационни качества, системата е 

повече камери, по-малка загуба на енергия
Допълнителните камери в прозоречните профили ефикасно намаляват загубата на енергия и в комбинация 
с топлоизолационното стъкло допринасят за уютна домашна атмосфера.

налице и във варианти с още повече камери в крилото и в касата. 
Изпитаната U-стойност (коефициент на топлопреминаване) 
на тези профилни комбинации, вкл. стандартните стоманени 
усилващи профили (до Uf = 1,1 W/m2K) е една от най-добрите при 
PVC профилни системи. Въпреки това топлоизолацията не трябва 
да се оптимизира за сметка на статиката, като се се използват 
недостатъчни стоманени профили.

седем камери

 В крайна сметка факторът на топлозащита на целия прозорец зависи в 
значителна степен от остъкляването, тъй като стъклопакетът заема в 
повечето случай съществена част от площта на всеки прозорец. Фир-
мата за прозорци с удоволствие ще ви консултира по тези въпроси.

 За стабилни прозорци с най-до-
бри топлоизолационни качества.

 За устойчиви прозорци с 
отлични топлоизолационни 
качества.



GECCO 4 отворена

GECCO 4 затворена

GECCO 3 отворена

GECCO 3 затворена

Обмен на външен 
въздух

приток на външен 
въздух

приток на външен въздух

Обмен на външен 
въздух

За изключителни 
изисквания

GECCO 4
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GECCO 3

GECCO
Клапа с техническо ноу-хау

Автоматичната система за вентилация GECCO (GEALAN CLIMA 
CONTROL) предпазва от поява на мухъл по вътрешнaта рамка 
на прозореца. В нормално положение клапата за вентилация е 
отворена.  Така се осигурява свободен приток на свеж въздух 
в помещението. При силен вятър клапата се затваря и спира 
притока на въздух. 

GECCO 4 е най-новият вариант на системата. Той разполага 
допълнително с филтър за спиране на полените и мрежа 
против насекоми. По желание е налице GECCO 4 и със зву-
коизолация и защита срещу дъжд.

Air Watch – Индикатор за проветряване
Въпреки че патентованата система за вентилация GECCO осигу-
рява регулирана вентилация, редовно трябва да се проветрява. 
Въздухът в стаята трябва периодически да се освежава.

 отчита, дали влаж-
ността на въздуха 
в помещението е в 
нормални граници.

 лесен монтаж

Предимствата на GECCO:
 Оптимален въздушен обмен при нормално налягане

 незначителна загуба на енергия

 патентовано, автоматично регулиране на вентилацията

 никакво течение дори и при силен вятър отвън

 поради автоматична работа е невъзможно погрешно 
обслужване

 предпазва от поява на плесени

 GECCO 3 може да бъде монтиран и в последствие

 не произвежда писукащи звуци при въздушно течение 

 изгодна

 постоянна вентилация

 висока топло- и звукоизолация



WK1

WK2

С гарантирано удобство

Гарантираното удобство в собственото жилище е въпрос и 
на сигурност. GEALAN предлага със системата си S 8000 IQ 
защита срещу взлом на много високо ниво. При конструкцията 
на четирикамерните профили се обръща особено внимание 
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клас на сигурност 1 (WK1)

 Основна противовзломна защита от случайни крадци
 за прозорци на партера и прозорци на балконски врати на първия  
 етаж, които се виждат отвън.
 срещу разбиване с телесна сила, като блъскане, ритане,  
 удар с рамо

клас на сигурност 2 (WK2)

 противовзломна защита от случайни крадци
 за прозорци на първия етаж или прозорци на мазета, които не се   
 виждат отвън
 срещу опити за взлом с обикновени инструменти като голяма   
 отверка, клещи и клинове

на стоманени усилващи профили с големи размери. Съчетани 
с конструктивна дебелина от 74 мм те предлагат убедително 
конструктивно решение на въпроса за сигурността, което се 
допълва от сигурния обков на касата.

С S 8000 IQ осъществимата защита срещу взлом 
за жилищни сгради

Защита срещу взлом



Примери за ниво на шум:

   Мотопед ок. 70 dB 

   Лек автомобил ок. 75 dB

   Товарно МПС ок. 90 dB

   Самолет ок. 140 dB
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Звукоизолация
Наслада на спокойствие

Шумът вреди на здравето. Затова звуко- и шумоизолацията 
са се превърнали във важен фактор за здравеопазването. За 
изискванията към модерните звукоизолиращи прозорци са с 
решаващо значение съответно мястото на живеене и нивото 
на шума отвън. Профилните системи GEALAN изпълняват 
чрез интелигентната си профилна архитектура всички 

предпоставки за ефективна звукоизолация. В комбинация 
с правилното звукоизолиращо остъкляване те осигуряват 
начин на живот в свободна от дразнения атмосфера и 
така повишават неговото качество. Фирмата за прозорци с 
удоволствие ще ви консултира в личен разговор по въпросите 
на звукоизолацията.

Успешно избягване на шума:

По отношение на звукоизолацията прозорците се разделят на различни групи. От 
решаващо значение при класификацията е оцененият коефициент на звукоизолация. 
В зависимост от даденостите звукоизолиращите прозорци могат да се пригодят към 
силата на звука. Помещения с много високо ново на външен шум трябва да прите-
жават прозорци с висок коефициент на звукоизолация (висок клас на звукозащита). 
Системата S 8000 IQ намалява шума до 47 dB.

 Клас на звукозащита: 1 2 3 4 5 6

Коефициент на звукоизолация в dB: 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ≥50



S 8000 IQ плюс

Система S 8000 IQ плюс
Преимущество на прозореца

С новата система S 8000 IQ plus GEALAN дава отговор на 
едно от централните изисквания на директивата за ико-
номия на енергията, а именно подобряването на топлои-
золацията на сгради. За да отговори на тези изисквания, 
новата система с набити гумени уплътнители разполага 
с шесткамерни профили и конструктивна ширина 83 мм. 
Така строителните фирми, клиенти на GEALAN, могат още 

по-гъвкаво да реагират на изискванията на инвеститорите 
и архитектите и да участват в конкурси, за които се изис-
кват профилни елементи от поне 80 мм. Новата система 
S 8000 IQ плюс е интегрирана с всичките си качества в 
системата S 8000 IQ. Така производството не се нуждае от 
допълнителни инструменти за обработка.

Преимуществата на S 8000 IQ плюс:

 превъзходни топло- и звукоизолационни качества (Uf = 1,1 W/m2K)

 идеална стабилност

 съвършени форми със завършени линии

 естетичен дизайн

 високо продуктово разнообразие

 различни варианти на крила на прозорци по избор

 Синергийни ефекти в складовата наличност и логистиката

 всички профили за вграждане в стена и допълнителни профили на 
S 8000 IQ могат да се обработват
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S 8000 IQ входна врата
Не остават неизпълнени желания

Няма нещо, което да го няма. Този принцип залегна в 
основата на проектирането на профилните системи 
S 8000 IQ. За всяка цел на приложение са налице под-
ходящи профили и крайни решения, които отговарят 
на желаните функции и позиция за монтаж. При про-

изводство на домашни врати прави добро впечатление 
специалната геометрия на S 8000 IQ. Благодарение на 
алуминиевите усилващи профили с големи размери 
външните врати придобиват наред с лекотата си ста-
билност, която досега не беше възможна.

Профили за врати 8011/8076

 Стоманени усилващи профили в касата и крилото

 високо продуктово разнообразие

 тесни видими ширини

 заоблени форми

 динамичен дизайн

Решения за прагове на врати

 плосък алуминиев праг на врата 7481 с термично 
разделяне

 здрави

 лесна поддръжка



GEALAN Екологично споразумение
Задължение за рециклиране на отпадъците

Още преди влизане в сила на Закона за съ-
биране, извозване, складиране и рецикли-
ране на отпадъци GEALAN предложи на 
клиентите си „Рециклиране на отпадъци-
те“ под формата на „GEALAN - Екологич-
но споразумение“: Производителите на 
профили и фирмите за прозорци се спо-
разумяха за повторна употреба на пласт-
масови стари прозорци и на наличните от 
производството на прозорци профилни 
остатъци. Целта е при забрана за депони-
ране PVC-материалите да бъдат рецикли-
рани в затворена верига на рециклиране. 

Защото висококачественият продукт PVC 
– термопласт, който се добива от естест-
вените суровини нефт или природен газ и 
готварска сол – е твърде ценен, за да по-
падне на сметището или в съоръженията 
за изгаряне на отпадъците. Благодарение 
на 100%-товата си способност за рецикли-
ране той директно се предлага за повторна 
обработка. Старият PVC прозорец след де-
монтажа също може да се гранулира с цел 
повторна употреба. Така PVC се превръща 
в един от най-пригодените за рециклиране 
работни материали.

Системно изпитване S 8000 IQ
Проверена и оценена положително:

Критерии Резултат Забележки

Функционална годност по RAL-RG 
716/1 Раздел III

Въздухопропускливост по DIN EN 12207 до клас 4 
Устойчивост на проливен дъжд по DIN EN 12208 до 
клас 9A Устойчивост на натоварване от вятъра по 
DIN EN 12210 до клас C5

изпитан с различни комбинации от рамкии крила

Функционална годност за прозорци с 
вентилация

Въздухопропускливост по DIN EN клас 4 Устойчивост на 
проливен дъжд по DIN EN клас 9A

Прозорци с GECCO

Звукоизолация от 34 dB до 47 dB изпитани с различни комбинации от рамки, крила  и стъкла

Звукоизолация за прозорци с 
вентилация

от 33 dB до 44 dB Прозорци с GECCO

Устойчивост на взлом Клас на сигурност 2 изпитан с различни комбинации от рамкии крила

Топлозащита Коефициент на топлопреминаване (U-стойност) 
Uf до 1,2 W/m2K (в зависимост от съответната профилна 
комбинация и на използваните усилващи профили)

изчислени за комбинацията 8010/8065

Нашият ангажимент към 
околната среда
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