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Uvedení nového systému GEALAN-LINEAR® na trh 
 
 
Vážený obchodní partnere, 
 
je nám radostí, že Vás můžeme informovat o uvedení nového systému GEALAN-LINEAR® na trh. 
 
GEALAN-LINEAR® je nový, vysoce efektivní systém se středovým těsněním o stavební hloubce   
74 mm, který byl speciálně vyvinut na základě požadavků na moderní elementy v rámci svého 
segmentu trhu.  
 
GEALAN-LINEAR® ladí opticky s aktuálními 
trendy moderní architektury. Prostřednictvím 
přímočaré a čisté formy jak na vnitřní, tak na 
vnější straně, je kladen důraz na specifický 
design elementů, který se výrazně odlišuje od 
běžného vzhledu okenních profilů. Systém 
GEALAN-LINEAR® díky své minimální pohledové 
šířce u všech variant zabudování zcela splňuje 
také požadavek na co největší plochu skla a tak 
maximální prostupnost světla do místnosti. 
 
Společnost GEALAN se již několik desetiletí 
prokazatelně zasazuje za dlouhodobě udržitelné 
stavební produkty. Nový systém profilů GEALAN-
LINEAR® zcela zapadá do konceptu osvědčených 
materiálů, šetrných k životnímu prostředí, neboť 
je zaručen koloběh prostřednictvím recyklace 
starého materiálu. Profily GEALAN-LINEAR® 
zároveň přesvědčí svým jednoduchým a rychlým 
zpracováním, jakožto i nízkými nároky na 
skladovací prostor, což umožňuje inovativní 
konstrukce profilů a inteligentní řešení detailů 
příslušenství. Díky tomu nový systém přesvědčí také svou hospodárností a zároveň šetří zdroje. 
 
Stavební hloubka 74 mm předurčuje systém nejen pro novostavby, ale také pro renovaci starších 
budov. Vynikající výkonnostní parametry, jeho všestrannost a moderní design činí GEALAN-LINEAR® 
opravdovým univerzálním systémem s velmi širokým spektrem použití. Výčet nejvýraznějších 
předností: 
 
▪ Design – Systém GEALAN-LINEAR® přesvědčí svým moderním vzhledem - přímočarými, 

hranatými přesahy a konturami, které odpovídají aktuálním trendům v architektuře. Systémové 
křídlo vyniká pohledovou šířkou o pouhých 110 mm, což znamená maximální plochu skla při 
použití standardního kování. Konsekventně přímočarý vzhled je samozřejmě patrný i na vnitřní 
straně elementu v podobě zasklívacích lišt s pravoúhlou hranou. Tyto lišty lze použít i v rámci 
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ostatních profilových systémů GEALAN a docílit tak jednoduchým, ale efektivním způsobem 
nového vzhledu elementů.    

 
▪ Tepelná izolace – aktuální požadavky trhu splňuje nový systém prvotřídně:  

hodnota Uf = až do 1,0 W/(m²K), plus možnost osazení sklem o tloušťce až 48 mm (50 mm s 
STV®). GEALAN-LINEAR® dosahuje již ve standardním provedení bez dalších opatření hodnoty 
Uw až 0,73 W/(m²K) (výpočet Ug= 0,5 W/(m²K), ψ=0,030 W/(mK)). 
 

▪ Statika – Těžká skla, velké elementy a rostoucí podíl barevných okenních profilů: moderní 
systémy musí splňovat nejvyšší nároky na statiku. V rámci systému GEALAN-LINEAR® lze v 
případě potřeby použít masivní výztuže, které zajistí maximální stabilitu elementu i při vysokých 
statických požadavcích.  

 
▪ Lepení – U křídlových profilů GEALAN-LINEAR® lze plně využít předností vlepených skel – 

k dispozici je i provedení profilů s lepicí páskou STV. Systém je taktéž vhodný pro klasické vlepení 
skel pomocí tekutého lepidla, a to díky flexibilní geometrii falcu ve standardním křídlovém profilu. 
Ta samozřejmě umožňuje také běžnou fixaci skla podložkami bez lepení. U nového tvaru falcu je 
redukovaná drážka pro lepení mezi hranou skla a plochou falcu, díky čemuž je optimalizováno 
použití lepidla. 

 
▪ Mnohostrannost – Díky osvědčené stavební hloubce 74 mm lze použít také doplňkové profily ze 

stávajícího sortimentu, jakožto i již existující systémová řešení. Komplexnost sortimentu produktů 
GEALAN-LINEAR® pak zajišťují vzhledově sladěné koncepty domovních dveří či opticky 
kompatibilní křídla posuvného systému GEALAN-SMOOVIO®. 

 
▪ Rentabilita – Optimalizované konstrukce profilů a inovativní řešení detailů umožňují rychlé a 

jednoduché zpracování systému GEALAN-LINEAR®. Vysoká kompatibilita nejen v rámci systému, 
ale také s ostatními systémy GEALAN, minimalizuje celkový objem potřebných profilů, 
příslušenství a výztuží. Nejen pro standardní křídlový profil (výr.č. 7072 ..) a rámový profil 
s pohledovou výškou 72 mm (výr. č. 7001 ..) lze použít totožnou výztuž. Stejně tak jednotný je 
koncept výztuží pro sloupek (výr. č. 7040 ..), štulp (výr. č. 7060 ..) a rám s pohledovou výškou  
84 mm (výr. č. 7005 ..). Počet potřebných variant oceli je tak redukován na minimum. Velké 
množství již existujících výztuží z ostatních systémů GEALAN zde nalezne své využití – např. 
osvědčený koncept výztuží pro křídlové profily domovních a balkonových dveří systému S 8000 
byl převzat i pro systém  GEALAN-LINEAR®. Příkladem inovativních novinek v oblasti 
příslušenství jsou vnější štulpové krytky, které již disponují integrovaným skrytým odtokovým 
otvorem. Vrtání těchto otvorů při výrobě elementů tedy již není potřeba. 

 
▪ Dekorové fólie – Sortiment dekorových fólií se 

standardní dodací lhůtou systému GEALAN-
LINEAR® zahrnuje devět atraktivních fólií. Kromě 
toho se na tento systém samozřejmě vztahuje  
i široká nabídka nadstandardních dekorových fólií 
s velkým množstvím atraktivních barev, které 
zdůrazní moderní vzhled systému – např. 
dekorové fólie v matném provedení nebo  
s metalickým efektem. Pro harmonický vzhled 
elementu v oblasti falcu je barva základního tělesa 
při oboustranném fóliování automaticky zvolena 
tak, aby ladila s danou fólií (např. u vybraných  
šedých fólií tmavě šedé základní těleso).  
Kompletní nabídku fólií naleznete v přiloženém dokumentu.      

                         
 
 
 
 
 

Ilustrace: Sortiment dekorových fólií a dodací podmínky 
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Ilustrační náhled: Prezentace systému GEALAN-LINEAR® na 
webových stránkách 
 

▪ Ekologie – Jako všechny systémy profilů GEALAN je systém GEALAN-LINEAR®  taktéž 
koncipován na principu uzavřeného koloběhu surovin, a to díky použití kompletně 
recyklovatelného materiálu. Nový systém navíc sází na dlouhodobě osvědčené koncepty 
materiálů pro plastová okna. Cílené použití recyklovaného materiálu pomáhá šetřit zdroje a životní 
prostředí, a to při stabilně vynikajících vlastnostech materiálu profilů. 
 
 

Informace k uvedení na trh 
 
Další informace k systému GEALAN-LINEAR® 
a videoprezentaci nového systému naleznete 
na našich internetových stránkách 
www.gealan.cz. 
V sekci internetových stránek pro registrované 
naleznete také návod na zpracování profilů a 
videa s pokyny k výrobě. Dále zde naleznete 
kompletní přehled provedených testů a 
příslušné certifikáty.  
 
K tomuto informativnímu dokumentu 
přikládáme také přehled pro objednání profilů 
a příslušenství systému, jakožto i sortimentu 
dekorových fólií.  
 
 
  

 
 
 
 
 
Přátelské pozdravy za společnost GEALAN Fenster-Systeme GmbH zasílají 
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