
ИНОВАЦИЯ СЪС СИСТЕМА

S 9000
 + Термоизолираща

 + Гъвкава 

 + Непропусклива 

 + Иновационна 

 + Спазва дизайна 

 + Тествана RAL 

S 9000 Новата платформа на системата GEALAN 
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Гъвкавост/адаптивност
Със строителна дълбочина от 82,5 мм., 
системата S9000 е оптимална за нови 
сгради и за тези които се ремонтират, като 
предоставя многобройни възможности 
за проектиране, например: посредством 
профил от един стълб за един тънък из-
глед или за крило, което е полу вкопано.

Спазва дизайна
Новосъздадената геометрия на профила 
разполага с наклон от 15° при припокри-
ване, което е характерно за GEALAN. Това 
показва без времевия характер на новата 
система. 

Убедителните аргументи
Забележителна издръжливост

Със системата от профили S 9000 ще ползвате една модер-
на, напредничава система, която е също толкова подходяща 
за новите но и за ремонтираните сгради. По този начин S 
9000 напредва към една нова платформа за създаване на 
прозорци, входни врати и плъзгащи се врати от програмата 
продукти на GEALAN. Освен това, убеждава посредством 
следните аргументи:

Рециклиращ се 
S 9000 се основава на един затворен цикъл 
на материалите, посредством използването 
на напълно рециклиращи се материали и 
на проверени концепции, които са доказали 
своята ефективност. 

Ефективност
S 9000 е проектиран за да постигне макси-
малните възможни нива на термоизолация. 
Дори и без допълнителни оскъпяващи 
мерки, като арматура за термично разде-
ляне, ще бъдат постигнати забележителни 
стойности на Uf до 0,89 W/m2K при версията 
с медиална гарнитура и до 0,97 W/m2K при 
версията с гарнитура в края.



Платформата на системата 

S 9000
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Интегриран STV®
И при системата S 9000 можете да 
използвате иновационната система за 
залепване на стъклото GEALAN STV® 
(Статично изсушен витраж), със серти-
фикат RAL. 

Интегриран IKD® 
Чрез насоченото използване на техно-
логията с пяна IKD® ще бъдат постигна-
ти забележителни свойства на термич-
на изолация при цветните прозорци. 

Платформата на системата S 9000

 + Прозорци

 + Плъзгащи се врати с повдигане

 + Входни врати и врати за балкона

Повърхност акрилколор
Прозорците акрилколор убеждават, 
чрез устойчивост и изпробвано качест-
во на повърхностите. Подходящи са 
както за ремонтирани, така и за нови 
сгради.



Статично изсушен 
витраж 
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Комбинираната система S 9000 
Всички предимства в една единствена система

Новата система GEALAN S 9000 обединява от една страна, като комбинирана система с 
дълбочина 82,5 мм., характеристиките и предимствата на медиалните и крайни гарни-
тури за уплътняване. Голямата строителна дълбочина, шестте камери на профила на 
касата и крилото и трите на ниво на уплътняването, са гаранция за една изключителна 
термоизолация. Така, прозорците задоволяват най-високите изисквания.

Оптимизирането за сухото за-
лепване на стъклото за крилото, 

STV® (Статично изсушен витраж).

Цветният акрилен слой е изклю-
чително устойчив на надрасква-
ния и натиск, е противостатичен 

и се почиства много лесно.

Много добрата термична и звукова 
изолация посредством геометрията със 

6 камери и посредством голямата строи-
телна дълбочина на касата и крилото. 

Гъвкавата медиална гарнитура на фалца на касата 
води до значително подобряване на термичната изо-
лация. Освен това, защитава елементите на металните 
аксесоари от влагата и подобрява поведението при 
отваряне, по-специално при ниски външни темпе-
ратури. Опционално, S 9000 се предлага по избор с 
медиална или крайна гарнитура. 

Цветна и единствена 
площ за прозорци



Интегрирана 
интензивна изолация

82,5 MM
Системата от профили S9000 5

Подходяща за носенето на 
троен стъклопакет с дебели-
на до 52 мм (STV® 54 мм.)

Подобряването на термичната изола-
ция е възможно посредством използ-
ването на технологията с пяна IKD®. 

Интелигентна концепция 
от гарнитури с три нива на 
уплътняване. 

Малката видима ширина и 
наклона от 15° при припокриване 
за един приятен дизайн и 
за една трайна оптика. 
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Създаването на система с най-добрите качества на термична изолация не е случайна, а е 
резултат от проучвания с точно определена цел. Резултатите говорят сами. Многобройни из-
числения показват изключителната термична изолация. Целта на проектирането бе от самото 
начало, да се получи удостоверение за пасивна къща, в съответствие с ITF, в стандартната 
комбинация със стомана, като така се получават най-добрите свойства на термична изолация. 
Това бе постигнато посредством оптималното сливане на иновационните детайли при проек-
тирането на системата. 

Оптимизирана термична изолация 
Съответстваща за пасивни къщи по смисъла на директивата ift

1 6-те камери, както в 
касата така и в крилото 
спомагат за изключител-
ната термична и звукова 
изолация.

2 S9000 убеждава посред-
ством използването на 
един единствен профил 
за армиране за касата 
и крилото, както и по-
средством оптималното 
съотношение между 
статиката и термичната 
изолация 

3 Интелигентна концепция 
от гарнитури с три нива 
на изолация. За тази цел, 
интегрираната, гъвкава 
изолационна гарнитура 
на фалца на касата 
спомага решително за 
термичната изолация, 
тъй като тя намалява 
движението на топли-
ната в зоната на фалца 

4 По-голямата височина на 
покритата от прозореца 
площ, от 26 мм, с цел 
подобрена термична 
изолация

2 S9000 убеждава посред-

каса и крило
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IKD® Интегрирана интензивна изолация 

Подобряването на термичната изолация 
е възможно посредством използването 
на технологията с пяна IKD®.

Системата от профили S9000 7

 + Със STV® и стандартни армировки до една 
височина на крилото до 2,4 м (взависимост 
от размерите на прозореца/конструкцията)

 + Акрилколорът е устойчив на надрасквания 
и на въздействието на външни фактори.

 + С противовзломна защита, RC 2

 + За нови конструкции и за реновация

 + Проверен съгласно последните 
норми RAL-GZ 716

 + Внедрен в платформата на S 9000

GEALAN-Futura® е комбинация от отделени профили в системата S 9000. Тя дава възможност за 
създаването на прозорци цветен вариант, за пасивни къщи, чрез използването на стандартни 
профили с обикновено армиране от стомана 2 мм, като това е в съответствие с директивата ift 
WA-15/2. Тестваната стойност на Uf от 0,89 W/m2K потвърждава отличните основни технически 
термоизолационни качества. С GEALAN-FUTURA® са възможни, посредством използването на 
техниката на залепване STV®, максимални размери на крилата до 2,40 м.

GEALAN-FUTURA®
Прозорци за пасивни къщи в цветен вариант

Цялостна интензивна 
изолация
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Опции за входните врати
Едно „Добре дошли” на елегантността и класиката

Входните врати са визитната картичка на къщата, като придават на входното простран-
ство чар и естетичност. За новата система за входни врати S 9000, GEALAN предоставя 
подходящият вариант за всички предпочитания. Можете да изберете между класиче-
ския вариант и този на препокрито крило. Благодарение на богатата гама цветове на 
покривното фолио, имате възможност да изберете подходящия цвят на вратата, така че 
той да съвпада с този на фасадата. 

Класик
Чрез класическия вариант на вход-
ната врата, ще придадете на цели-
ят дом една лична нотка. Така, не 
съществуват ограничения от глед-
на точка на формите и цветовете. 
Проектирайте входната си врата в 
зависимост от индивидуалните си 
предпочитания.

Дизайн
Плоско изглеждащото крило, при 
варианта на дизайн, дава една 
отличаваща се естетика, без да се 
налага да правите компромиси със 
сигурността и термоизолацията. 
Така се създава повече простран-
ство, но е улеснена и поддръжката 
на вратата.
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Плъзгащи се врати с повдигане
Жилищно пространство със специална светлина

Елементите за плъзгане представляват елемент на класическия стил в модерното жилище, 
където големите стъклени повърхности дават комфорт и елегантност. Новата плъзгаща се 
врата с повдигане S 9000 от GEALAN ще отговори на новите изисквания от оптична и функ-
ционална гледна точка. Посредством нашата техника, големите елементи на вратата могат да 
бъдат движени с лекота. Дори ако вратата е отворена или затворена, вътрешността на поме-
щението е залятa от светлина. Също така, свързването с пода, без почти никакви неравности, 
омекотява линията между външното и вътрешното пространство.

Класик
Още от стандартното изпълне-
ние, широчината на крилото от 
100 мм. е много тясно 

Дизайн 
При този специален вариант, 
обикновеното крило в неподвиж-
ната си част, ще бъде заменено 
от по-тесен стъклен профил. 
Тази стъпка намалява ширината 
на профила във неподвижната 
част с повече от 50 на сто.

  

Технически параметри:

 + Uf до 0,95 W/m2K

 + иновационна техноло-
гия на системата

 + троен стъклопакет до 
52 мм. (STV® 54 мм.)

 + IKD® Интегрирана ин-
тензивна изолация 



Статично изсушен витраж
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GECCO 3 отворен GECCO 4 отворенGECCO 3 затворен GECCO 4 затворен

Системи за вентилация GECCO Air Watch
За да бъде предотвратена появата на мухъл в стаята, съществува автоматичната система 
GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL). Малката интелигентна клапа превръща нормалните 
прозорци в прозорци с „климатизация”. При ниско налягане на въздушния поток, клапата е 
отворена, а при високи скорости на вятъра клапата покрива канала за проветряване.

Въпреки че патентованата 
система за вентилация 
GECCO осигурява първич-
ната редовна вентилация, 
не можем да се откажем 
от нормалната вентила-
ция. Ето защо, въздуха от 
помещенията трябва да 
бъде сменян напълно пери-
одично. GEALAN Air Watch 
показва дали влажността в 
помещението е подходя-

ща.

Подобрено стъкло
Благодарение на STV® (Статично изсушен витраж)

 + Комбинацията от технологията STV® и 
обикновена стоманена арматура спо-
мага да бъдат постигнати размери, 
които до сега бяха непостижими

 + Работите по регулирането и ревизията, които 
изразходват време, са сведени до минимум.

 + Подобрена термична изолация, посредством 
неизползването на стомана за армиране, 
при елементите със стандартни размери.

 + Дори и при продължително използване, 
прозорците с техника STV® се затварят като 
сейф, а комфорта от използването е висок.

В случая на техниката създадена от GEALAN, STV® (Статично изсушен витраж), стъклото се залеп-
ва за крилото с помощта на специално създадена лента за конструиране на прозорци, запазвайки 
нормалният изглед на прозореца. Посредством залепянето на стъклото към профила на крилото, 
твърдостта му се придава на крилото, като по този начин цялата система става по-стабилна. По-
средством тази техника могат да бъдат създавани стандартни елементи като може въобще да не 
бъде използвана арматура. Комбинирайки STV® с арматура в крилото, могат да бъдат получени 
изключително големи елементи.

Статично изсушен 
витраж
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Подобрено стъкло
Благодарение на STV® (Статично изсушен витраж)

Вариант на цветове с алуминий
Прозорците от системата профили S 9000 и облепването с 
алуминий събира предимствата на двата материала: алуми-
ний и ПВЦ. Високата функционалност и модерния аспект, 
ориентирани към дизайна на алуминия, дава на жилището 
ексклузивен аспект, събирайки в себе си отлична термична 
изолация на системите прозорци от ПВЦ. ПВЦ прозорците с 
облепване с цветен алуминий са не само издръжливи и трай-
ни; те предоставят също така многобройни възможности за 
създаването на персонализирани цветове.

За настоящата цветова програма акрилколор, 
ви молим да посетите
www.gealan.bg

Програмата акрилколор

програма за фолиа 
дървесна имитация 

Настоящата програма за фолиа 
дървесна имитация може да 
бъде намерена на: 
www.gealan.bg

Дървесна имитация
Фолиа дървена имитация 
с естествен аспект

За всички, които ценят естествения аспект, без да се отказват от предим-
ствата на модерната техника за прозорци, съществуват прозорци от ПВЦ с 
аспект декор дърво.Така че направете правилния избор. Независимо дали 
става въпрос за ремонт или ново строителство, прозорците GEALAN убеж-
дават посредством това как изглеждат и чрез тяхната функционалност. Те 
се препоръчват като елемент с класически стил при ремонтирането на стари 
сгради, както и при адаптиране към пейзажа. Прозорците дървесна имита-
ция имат същите свойства, както на модерните ПВЦ прозорци, запазвайки 
същевременно декоративния аспект на дървото.

акрилколор 
Единствена цветна повърхост 

Акрилната цветна повърхност е два пъти по- издръжлива, 
отколкото ПВЦ повърхността на белите прозорци. Е изключи-
телно устойчива на надрасквания и на агресивното въздейст-
вие на атмосферните условия. Гладка, не пореста повърх-
ност, която не е чувствителна към прах и мизерия. Без да се 
разлепва,наранява или боядисва. Прозорците акрилколор са 
изключително лесни за поддържане.

Цветна и единствена 
площ за прозорци



Вашият партньор GEALAN ви съветва с удоволствие 

s9000.gealan.bg

Нашият ангажимент 
за опазването на 
околната среда
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Еко договореността GEALAN
Ангажимента за рециклиране

Комбинации от Uf тествани стойности
Уплътняваща гарнитура Медиална гарнитура

Дори преди да влезе в сила законодателството свързано с 
опазването на околната среда, GEALAN предоставяше на 
своите клиенти рециклиращ мениджмънт, под формата на 
партньорство GEALAN за опазване на околната среда: Про-
изводителят на профили и производителите на прозорци се 
договарят да използват повторно старите ПВЦ прозорци, 
както и остатъците от профили, останали при производ-
ството на прозорци. Целта е, материалът да бъде вкаран в 
затворен цикъл на рециклиране, тъй като ПВЦ-то – което е 
суровина – се получава от естествени ресурси, както и пе-
трол, природен газ и сол – и е прекалено ценно, за да бъде 
смятано за отпадък или за да бъде изгаряно в инсталациите 
за изгаряне на отпадъците. Вследствие на свойствата му, 
може да бъде рециклирано 100%, ето защо може да бъде из-
ползвано повторно. Дори и старите прозорци от ПВЦ могат 
да бъдат гранулирани и след това използвани отново, като 
ПВЦ-то е материал, който предоставя многобройни възмож-
ности за рециклиране.
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Малка широчина на касата Малка ширина на касата 
(подходящ за пасивна къща в 
съответствие с ift)

Висока каса (цветен вариант) Висока каса (цветен вариант) 
подходящ за пасивен дом в 
съответствие с ift


