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System S 8000 IQ ościeżnica 8001 / skrzydło 8095

klasyczne
ekskluzywne
komfortowe
bezpieczne
stabilne

dobry
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Kwestia spojrzenia
widok od wewnątrz widok z zewnątrz

Wygląd Technika
Na okna z systemu S 8000 IQ decydują się osoby przykładające 
dużą wagę do wypracowania indywidualnego stylu i starające 
się nadać swoim mieszkaniom oryginalny i niebanalny wygląd. 
Kształtują w ten sposób własny charakter przestrzeni, wyraża-
jąc jednocześnie zamiłowanie do klasycznej estetyki i dobrej 
jakości. Okna z systemu S 8000 IQ cieszą oko klarownym, ele-
ganckim prowadzeniem linii, miękkimi konturami i nieprzemi-
jającą elegancją. Ascetyczny design dzięki wąskim powierzch-
niom licowym harmonijnie wpisuję się zarówno w nowoczesne 
jak i eklektyczne wnętrze. 

okleiny
1 Mahoń 3 Orzech

2 Złoty dąb 4 Antracyt RAL 7016 strukturalny 

acrylcolor*
1 RAL 7015 szarość łupka 5 ciemny brąz 02 podobny do RAL 8022 

2 RAL 7016 antracyt 6 białe aluminium podobny do RAL 9006**

3 RAL 7040 szary 7 silber podobny do RAL9007**

4 RAL 8014 brąz sepii 

ościeżnica 8001 / skrzydło 8095

1  znakomita izolacja ciepl-
na za sprawą 6-komoro-
wej budowy

2  bardzo dobra statyka 
dzięki dużym wzmocnie-
niom stalowym w oścież-
nicy i skrzydle

3  bogata paleta kolory-
styczna umożliwia  naj-
przeróżniejsze warianty 
wykończenia 

4  na zewnątrz: klasyczne 
kontury z zaokrąglonymi 
krawędziami

Partner firmy GEALAN chętnie Państwu doradzi:

Nowy sześciokomorowy system S 8000 IQ o głębokości 74 mm 
spełnia wszystkie wymagania wobec nowoczesnej techniki 
okiennej: ma dobre właściwości termoizolacyjne oraz skutecz-
ny system ochrony przed hałasem i włamywaczami. Gwaran-
tuje to bezproblemowe użytkowanie okien przez długi czas. 
Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne pomagają nie tyl-
ko zmniejszyć koszty ogrzewania ale także w aktywny sposób 
przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Aby zapo-
biec tworzeniu się grzyba pleśni, można dodatkowo zastoso-
wać opatentowany system wentylacji GECCO (GEALAN CLIMA 
CONTROL). Mała, inteligentna klapka zapewnia regulowaną 
wymianę powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, poprawia-
jąc w ten sposób klimat pomieszczenia i komfort mieszkania.

* profile acrylcolor dostępne są w wersji 8006/8092 o tym samym kształcie co 8001/8095
** kolor metaliczny 
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