
NAUJIENA: Inovatyvi kombinuota sistema S 9000
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SISTEMINĖ INOVACIJA



Inovatyvus dviejų sandarinimo sistemų derinys

S 9000 profilių sistema

Naujoji Gealan S 9000 trigubo sandarinimo profilių sistema apjungia centrinio ir 
išorinio sandarinimo sistemų privalumus. Didelis net 83 mm montavimo gylis, 6 
vidinės kameros lango varčios ir rėmo profiliuose, 3 sandarinimo tarpinės užtikrina 
dar geresnę šilumos ir garso izoliaciją. Iš tokios sistemos profilių pagaminti langai 
atitinka  energiją  taupantiems  langams  keliamus  reikalavimus. 

S 9000 sistemos profilių langus galima 
stiklinti naudojant stiklo klijavimo visu 

perimetru technologiją STV®.

Galimybė rinktis trigubą arba tik išorinio sandarinimo 
būdus.

Trečioji centrinė sandarinimo tarpinė ne tik gerina lango šilumos ir 
garso izoliacijos charakteristikas, bet ir saugo lango apkaustus 
nuo lauko drėgmės. S 9000 sistemos profiliai nevarstomiems 
langams  tiekiami  be  viduriniosios  sandarinimo  tarpinės.

6 vidinės profilio kameros, jų geometrija ir 
išdėstymas tiek rėmo, tiek ir varčios profiliuose, o 
taip pat didelis profilio montavimo gylis sąlygoja 

labai geras šilumos ir garso izoliacijos savybes.
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Stiklinimui galima naudoti 3 stiklų iki 54 mm 
pločio stiklo paketą.

Siaura profilio matoma dalis, klasikinis 
užapvalintų formų dizainas suderintas su 
šiuolaikinės architektūros elementais.

3 sandarinimo tarpinės užtikrina dar 
didesnį sandarumą.



Kelių sistemų privalumų derinys

Padidinta šilumos izoliacija
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Ypač aukštais šilumos izoliacijos rodikliais pasižyminčios naujos energiją taupančių langų sistemos 
sukūrimas nėra atsitiktinumas, tai ilgo ir kruopštaus darbo rezultatas. Nuo pat pradžių siekiame patobulinti 
jau esamą profilių sistemą. Išanalizavę privalumus ir sujungę kelias skirtingų sistemų detales mes 
pasiekėme, kad S 9000 sistemos profilių šilumos laidumo koeficiento vertė būtų U - 0,92 W/m²K naudojant f 

juose  plieno  armatūrą.  Tokie  langai  tinka  energiją  taupan tiems  namams.

Sėkmės paslaptis slypi detalėse 

6 kameros lango rėmo ir 
varčios profiliuose už-
tikrina labai gerą šilumos 
ir  garso   izoliaciją.

Plieno armatūra profilio 
viduje užtikrina lango  
konstrukcijos tvirtumą. 
S 9000 sistemoje varčiai ir 
rėmui sutvirtinti naudo-
jami tokie patys plieno 
profiliai.

Trys sandarinimo tarpi-
nės padidina lango san- 
darumą ir tuo pačiu žy-
miai pagerina lango šilu-
mines  charakteristikas.

4
Padidintas stiklo paketo 
įleidimo į profilį gylis sau-
go šalčiausias stiklo pa-
keto dalis nuo tiesioginio 
kontakto su aplinka ir ge-
rina šilumines lango cha-
rakteristikas.
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Stiklo klijavimo visu perimetru technologija STV®

Padidinta statika

GEALAN-STV® - naujoviška stiklinimo technologija. Lango varčia yra padengta atitinkamų matmenų ir 
storio dvipuse plėvele, kuri ir priklijuoja stiklo paketą. Stiklo paketas, įklijuotas į varčią pagal 
technologiją STV®, tampa lango konstrukcijos įtvirtinimo elementu. Tokia konstrukcija atlaiko didesnį 
statinį apkrovimą ir standartinius lango elementus galima naudoti be plieno armatūros. Sumažėja 
konstrukcijos svoris ir palengvėja montavimas, o statikos rodikliai išlieka geri. 

STV® technologijos  kombinacija su plieno 
armatūra varčios profilyje leidžia gaminti 
anksčiau neįmanomų dydžių konstruk-
cijas.
STV® technologijos įdiegimas nereikalauja 
papildomų investicijų, naujos įrangos, o 
profiliai  gaminami  jau  su  lipnia  juostele.
Stiklo paketo ir varčios suklijavimas 
padidina iš esmės lango apsaugą nuo 
įsilaužimo. Visu perimetru dvipuse specia-
lia juostele įklijuotą stiklo paketą daug 
sunkiau išlaužti.
Lango konstrukcija be plieno armatūros 
profilio viduje mažiau apkrauna varstymo 
mechanizmus, tuo pačiu pailgėja jų eks-
ploatacijos  laikas  ir  paprastėja  priežiūra.

+ 

+ 

+ 

+ 

Informacinę videomedžiagą apie STV®  technologiją 
galite pasižiūrėti stv.gealan.de.

Galima
gaminti
labai
dideles
konst-
rukcijas
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visu perimetru

technologija



6

S 9000 sistemos suderinamumas

Priedų įvairovė

Langai yra svarbi pastato konstrukcijos ir architektūros detalė. Atlikdami savo pagrindines 
funkcijas - pro juos į namus turi patekti dienos šviesa ir grynas oras, neprarandant šilumos – 
langai dar turi būti ryškus pastato išorės bei vidaus elementas. Naujosios langų sistemos 
priedų gausa užtikrina įvairių konstrukcinių ir architektūrinių poreikių patenkinimą.

Sprendimai

visoms situacijoms

Padidintas iki 83 mm montavimo 
gylis nulemia didelį naujosios 
sistemos suderinamumą. S 9000 
profilius galima  derinti  su įvairiais  
           kitų sistemų papildomais ele-
               mentais: rėmo praplatinimo 
                   elementais,  kampinėmis  
                       ir statinėmis jungtimis
                        bei kitais jungiamaisiais
                         profiliais.
                        

GECCO 4 Air Watch

Automatinė vėdinimo sistema GECCO 
(GEALAN CLIMA CONTROL) užtikrina 
optimalią oro kaitą patalpose, neleidžia 
atsirasti pelėsiniam grybeliui lango 
angoje. Esant normalioms oro sąly-
goms, atidarytas vožtuvas netrukdo 
orui patekti į patalpas. Kilus stipres-
niam vėjui vožtuvas užsidaro ir šaltas 
oras į namus nepatenka. GECCO veikia 
pilnai automatiškai.

Nors GECCO ir užtikrina optimalią oro 
kaitą yra būtina ir papildomai vėdinti 
patalpas. Patalpų drėgmės matuoklis 
GEALAN Air Watch padės Jums nusta-
tyti, kada oro drėgmė viduje yra per 
didelė. Užtenka priklijuoti įrenginį prie 
lango varčios ir galėsite lengvai išma-
tuoti  patalpos  oro  drėgnumą.

Įtekančio oro
srautas

Oro padavimas

GECCO 4
atidaryta

GECCO 4
uždaryta

Montavimo
gylis
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Vertinantiems natūralumą

Tiems, kas pageidauja įrengti savo namų fasadą, išlaikant medinių langų estetiką ir kartu nenori 
prarasti šiuolaikinių langų technologinių privalumų, siūlome puikią alternatyvą - PVC langus, 
laminuotus imituojant medieną. Tokie langai rekomenduojami kaip klasikinio stiliaus elementas 
renovuojant senus pastatus ar privačioje statyboje pabrėžiant regioninio stiliaus bruožus. Plastikiniai 
langai, padengti  imituojančiu  medienos  tekstūrą  laminatu,  suteikia  pastatui  savitumo. 

Standartiniai raštai           Nestandartiniai raštai

Auksinis ąžuolas

Ąžuolas

Raudonmedis

Pelkių ąžuolas

Riešutas

Kreminė                                  Duglo eglė                                         Šviesusis ąžuolas

Sidabro pilkumo                  Kalnų pušis                                         Šokolado rudumo

Pilkasis antracitas                Riešutmedis                                        Siena PN Noce

Žaliasis kėnis                         Natūralus riešutas                             Siena PR Rosso

Oregonas                                 Vyšnia



Ekologinis GEALAN susitarimas
Antrinis perdirbimas vietoj utilizavimo

Nors langų profiliai iš PVC gali sukurti uždarą šios medžia-
būti utilizuojami juos sude- gos cirkuliacijos ciklą, kai yra 
ginant šiuolaikiniuose šiukš- atliekamas antrinis perdir-
lių deginimo įrenginiuose, bimas.
nepadidinant dioksinų ir Įmonei tiekiami seni, jau 
furanų išsiskyrimo į atmos- atitarnavę plastikiniai langai 
ferą, tačiau šios medžiagos yra išardomi ir, praeidami 
rekuperacija yra vis dėlto kelias automatinio separavi-
geresnė  alternatyva. mo pakopas, suskirstomi į 
Kadangi PVC medžiaga gerai atskiras medžiagas - plastiką, 
tinka antriniam perdirbimui stiklą, aliuminį arba plieną. Po 
ir pakartotinam naudojimui, to plastikas (PVC) sulaužo-
o plastikiniai langai daž- mas, granuliuojamas ir per-
niausiai gaminami tik iš PVC, dirbamas į naujus langų 
atsiranda puikios sąlygos profilius.

Plastikinių langų perdirbimas

Seno lango
perdirbimas

Seno lango
išėmimas
ir išardymas

Ekploatacijos laikas
- apie 40 metų

Nenaudojami dažai, lakai ar dangos, teršiančios aplinką.
Minimali priežiūra.

Lango gamyba
ir montavimas

Reciklato ekstruzija
 - profilių langams
gamyba

Pakartotinas PVC žaliavos
patekimas į gamybos ciklą
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