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Profielsysteem S 8000 IQ Profielcombinatie 8003 / 8094

tijdloos modern
klassiek
warmte-isolerend
onderhoudsvriendelijk
esthetisch & behaaglijk



Kwestie van visie

Binnenaanzicht Buitenaanzicht

Design Techniek
Het zeskamersysteem met een bouwdiepte van 74 mm biedt alles wat u 
van uw ramen kunt verwachten. Door de uitgesproken warmte-isoleren-
de eigenschappen bespaart u niet alleen op uw verwarmingskosten, u 
levert ook een actieve bijdrage tot de vermindering van de CO2-uitstoot. 
De kozijnsponning, die aan de binnenkant glad is, heeft geen randen 
waar vuil achter blijft zitten en dat maakt het schoonmaken heel wat 
gemakkelijker. Als u bovendien schimmelvorming wilt voorkomen, kiest 
u voor het gepatenteerde ventilatiesysteem GECCO (GEALAN CLIMA 
CONTROL). De kleine intelligente klep zorgt voor een optimale uitwis-
seling van buiten- en binnenlucht en verbetert zo het binnenklimaat en 
het wooncomfort.
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Profielcombinatie 8003 / 8094

Uw GEALAN-partner adviseert u graag:

houtdecorfolies

generfde kleurfolies

Meer informatie vindt u op www.gealan.be en/of www.gealan.nl

Wie belang hecht aan een hoogwaardige, tijdloos moderne woon-    
s feer kiest voor ramen uit het GEALAN-systeem S 8000 IQ met klassiek 
design. Daarmee geeft u vorm aan uw persoonlijke stijl en drukt u uw 
liefde voor tijdloze elegantie uit. De ramen van dit systeem overtuigen 
door hun duidelijke, elegante lijnen en zachte contouren. Het estheti-
sche design met beperkte aanzichtbreedte past zich perfect aan iedere 
inbouwsituatie aan.

1  Uitstekende warmte-isolatie 
door de zes kamers en grote 
bouwdiepte.

2 Heel grote stabiliteit door de 
stalen versterking in de kader 
en de vleugel.
 
3 Bijzonder onderhouds-
vriendelijk door de specifieke 
sponning in de kader.

4  Buitenkant: klassiek, tijdloos 
modern design met afgeronde 
randen.

Veelvoud aan kleuren
Met profielen van GEALAN staat u een veelvoud aan kleurmogelijk-
heden ter beschikking. U hebt de keuze: wit en creme in de massa ge-
kleurd, houtdecor- en kleurdecorfolies als ook de bekende acrylcolor 
-uitvoering. Met deze omvangrijke kleurkeuzes bij GEALAN zijn uw 
ideeën niet begrensd! Het beste daaraan is, dat het u véél combina-
tiemogelijkheden biedt. U kunt bijvoorbeeld verschillende folies aan 
binnen- en buitenzijde op hetzelfde profiel combineren.
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