
Profielsysteem S 8000 IQ 

Het profielsysteem S 8000 IQ  is in overeenstemming met de consequente marktoriëntatie van GEALAN. Bij de 
constructie van dit aanslagdichting-systeem met 74 mm bouwdiepte stonden economische en 
materiaaloptimalisatie centraal – voor de probleemloze economisch verwerking door de verwerker. 

De voordelen van S 8000 IQ: 

• 74 mm bouwdiepte zorgt voor een goede warmte- en geluidsisolatie 
• Grote hoofdkamer voor de opname van grote staalversterkingen 
• Materiaalgeoptimaliseerde profielgeometrie bespaart en daarmee milieuvriendelijk 
• Slechts één staalversterking voor kader, vleugel en tussenstijl 
• Naar keuze verbeterd woonklimaat en verhoogd wooncomfort door gepatenteerd ventilatiesysteem 

GECCO – voor een automatische uitwisseling tussen buiten- en binnenlucht 
• In talrijke acrylcolor-kleuren en (hout-)decorfolies verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verdiept systeem S 8000 IQ plus 

Een systeem met 83 mm bouwdiepte moet zich niet verstoppen! Met zijn zes-kamer-vormgeving biedt het ideale 
bescherming tegen kou en geluid en zorgt voor een actieve bijdrage aan de daling van de CO2  -emissies. 

Bovendien zorgt de bouwdiepte van 83 mm voor een verhoogde hoekvastheid en daarmee voor meer stabiliteit 
van het raam. De grote staalversterking verzekert bovendien een hoge profielstabiliteit en stabiele 
beschlagverschroevingen. 

Veelvoudige variatiemogelijkheden 

De nieuwe kaders van het aanslagdichting-systeem S 8000 IQ plus zijn te combineren met de vleugels van het 
standaard systeem S 8000 IQ als ook de vleugels van het systeem S 8000 IQ plus. In S 8000 IQ staan naar 
keuze vleugels met vier, vijf, zes of zeven kamers ter beschikking. Ook kunnen kaders uit het S 8000 IQ met 84 
mm bouwdiepte met de vleugels van de S 8000 IQ plus gecombineerd worden. Door de grote compatibiliteit 
tussen de aanslagdichting-systemen zijn in de productie van de GEALAN-verwerker geen extra 
bewerkingsgereedschappen noodzakelijk. Dit maakt de productie van twee bouwdieptes in een geoptimaliseerd 
productieproces mogelijk. 

Dankzij talrijke hulpprofielen kunnen alle eisen van de moderne ramenbouw vervuld worden. 

De voordelen van S 8000 IQ plus 

• Geschikt voor de opname van 3-vlaksglas tot 54 mm dikte 
• Hoge stabiliteit en waarde van de profielen door profielwanden in klasse RAL A 
• Uitstekende stabiliteit door grootst mogelijke staalversterkingen 
• Zeer goede warmte- en geluidsisolatie door zes kamers en verhoogde bouwdiepte van 83 mm (Uf = 1,1 

W/m²K bij standaard staalversterking) 
• Veel combinatiemogelijkheden door de compatibiliteit met het profielsysteem S 8000 IQ 
• Synergie in voorraad en logistiek 
• In talrijke (hout-)decorfolies verkrijgbaar 

 

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

 

 

Het systeem GEALAN NL plus  

Verder, mooier, beter 

Het kozijnsysteem GEALAN NL plus combineert de modernste profieltechnologie met de traditionele eisen van de 
Nederlandse markt. Zachte contouren en smalle aanzichtbreedtes leiden tot optisch evenwicht en bevallige 
proporties. Technisch blijft met het systeem GEALAN NL plus geen wens meer onvervuld. Bouwdiepte, 
kamervorming en zinvolle detailconstructies voldoen aan alle verwachtingen betreffende warmte- en 
geluidsisolatie, statica en inbraakpreventie. Gelijktijdig bestaat een hoge compatibiliteit met andere GEALAN-
systeemfamilies. 

Overtuigende techniek 

De vleugel-bouwdiepte van 74 mm in het systeem GEALAN NL plus en de beproefde vier-kamer-vorm staan 
garant voor een uitstekende warmte-isolatie. Samen met functieglas kunnen zeer goede U-waarden worden 
bereikt. Ook de kadergeometrie is geoptimaliseerd. De stalen profielen liggen direct tegen de verstevigingkamers 
zodat er geen tussenruimtes ontstaan. Bovendien onderscheiden deze zich door duidelijk betere 
traagheidsmomenten. De statische waarden van de vier-kamer-vleugelprofielen zijn in vergelijking met een vlak 
profiel bijna dubbel zo hoog. Zo kunnen probleemloos grote elementen worden gerealiseerd.  

De voordelen van GEALAN NL plus: 

• 74 mm vleugel-bouwdiepte  
• uitstekende warmte-isolatie  
• uitgewogen profielgeometrie met 6 mm-radii  
• smalle aanzichtbreedten  
• tweevoudig geprofileerde glaslijst mogelijk  
• 115 mm kader-bouwdiepte  
• vier-kamer-vorm  
• speciale profielen voor naar buiten draaiende elementen  
• staal met duidelijk verbeterde traagheidsmomenten  
• vier-kamer-vleugelprofielen met zeer goede statische waarden  
• grote elementen zijn probleemloos mogelijk	   
• Verkrijgbaar in talrijke	  acrylcolor-‐kleuren en folies  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Het rechte profiel voor kozijnen in hout-optiek 

De allernieuwste profielserie van GEALAN: Houtlook Het innovatieve systeem voor de Nederlandse markt als 
aanvulling op het vertrouwde S 8000 NL plus systeem.  

GEALAN Houtlook geeft de architect nog meer keuzemogelijkheden in esthetische uitstraling door de rechte 
kubus-vorm. 

Kubus gevormde profielen 

Verdiepte kubus gevormde profielen benadrukken de uitstraling van het traditionele Nederlandse houten kozijn 

Combineren 

De GEALAN Houtlook is met alle raamprofielen uit het S 8000 IQ systeem te combineren, met ander design of 

verbeterde Uf-waarde.	    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moderne techniek met een klassieke uitstraling 

	  

De modernste materialen en historische optiek behoeven niet noodzakelijkerwijze onverenigbaar zijn. Juist in de 
traditionele stadscentra wordt het beeld veelal door schuiframen bepaald. Tot nu toe was de reconstructie 
arbeidsintensief en ging met hoge kosten gepaard. Geprobeerd werd deze authentieke schuiframen zo goed 
mogelijk na te bouwen. Daarbij werd over het hoofd gezien dat de huidige eisen van deze kozijnen met betrekking 
tot comfort en ergonomie enorm gestegen zijn. 

Gevelkunst 

Met het verticale schuifraam biedt GEALAN een oplossing, die functionaliteit en traditionele optiek stijlvol verenigt. 
Daarbij worden de modernste materialen toegepast. Kunststof kozijnen onderscheiden zich onder meer door een 
lange levensduur. Ontworpen voor toprenovatie en voor nieuwbouw in klassieke stijl. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



S 8000 IQ hefschuifdeur 

De hefschuifdeur maakt het voor woningeigenaren mogelijk, interessante overgangen van grote ruimtes naar 
terrassen, balkons of tuin te creëren. Hefschuifdeuren openen niet alleen bij nieuwbouw interessante 
ontwerpperspectieven. Ook bij renovaties van bestaande woningen kan een hefschuifdeur aanzienlijk tot 
verhoging van het wooncomfort bijdragen. 

Zij komen daar van toepassing waar bijzondere waarde wordt gehecht aan royaal, barrièrevrij bouwen. Grote 
glasvlaktes waardoor veel licht de woning binnenkomt zijn de trend. Bovendien zorgt de bijna dorpelloze 
bodemaansluiting voor een gevoel van een niet voorhandenzijnde grens tussen binnen en buiten. 

De voordelen van S 8000 IQ hefschuifdeur 

• soepel openen en sluiten van de hefschuifdeur 
• hefboombediening 
• slechts geringe inspanning noodzakelijk 
• gemotoriseerd openen met afstandbediening mogelijk 
• in talrijke acrylcolor-kleuren en (hout-)decorfolies mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 



Gekleurde ramen met acrylcolor 

	  

Met gekleurde raamprofielen plaatst u accenten in de 
gevelvormgeving. Woningen worden daardoor net zo 
onverwisselbaar als hun bewoners, commerciële 
gebouwen worden aantrekkelijke blikvangers. 

Bij het kleurprocedé co-extrusie worden het witte of crème 
PVC-basisprofiel en het gekleurde acrylglas onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Door het versmelten van de beide 
materialen ontstaat een zijdematte, gekleurde 
profieloppervlakte die weersinvloeden probleemloos 
doorstaat. 

De witte of crème binnenzijde van de profielen waarborgt 
dat de ramen onafhankelijk van de inrichting in iedere 
kamer tot hun recht komen. 

 De voordelen van acrylcolor 

	  
	  
	  

Kleurstabieliteit 
Acryl is een buitengewoon bestendig materiaal. Sinds tientallen jaren in de 
auto-industrie toegepast, laat het ook na jaren van intensieve blootstelling aan 
weersinvloeden geen kleurverandering zien. Zelfs bij opeenvolgende 
uitwisseling van raamelementen in een en hetzelfde gebouw zijn ook na jaren 
verschillen nagenoeg niet vast te stellen. 

	  
	  
	  

Onderhoudsarm 
Ramen van acrylcolor-profielen zijn nagenoeg onderhoudsvrij en buitengewoon 
onderhoudsvriendelijk. Afbladderen, schilferen of schilderwerkzaamheden 
vervallen, andere volgkosten ontstaat niet. Zij zijn vuilafstotend en met 
eenvoudige reinigingsmiddelen te reinigen. 

	  
	  
	  

Krasvast 
Ramen van acrylcolor-profielen hebben een zijdematte, gladde en poriënvrije 
oppervlakte. De versmelting van PVC en acryl onder grote inwerking van hitte 
bewerkstelligt hun bijzondere weerstand. Zij hebben niet alleen een hoge 
krasvastheid, maar zijn zo ook ongevoelig voor het vastzetten van stof en vuil.  



	  
	  
	  

Hoge reflectie 
De zonne-instraling wordt door de witte of crème grondlaag onder de infrarood 
doorlatende acrylcolor-laag voor het grootste deel gereflecteerd. Daardoor 
wordt de opwarming van de profielen duidelijk geminimaliseerd. De 
temperatuurverschillen, die tussen zeer donkere en lichte ramen ontstaan zijn 
daardoor verbazingwekkend gering.  

	  

100% recyclebaar 
Acrylcolor-ramen zijn volledig recyclebaar. Profielresten worden in de 
materiaalkringloop teruggevoerd. Oude ramen worden tot granulaat vermalen 
en voorbereidt. Het resultaat is een hoogwaardig materiaal, dat voor nieuwe 
producten hergebruikt kan worden. Daarmee is een gesloten materiaalkringloop 
gewaarborgd. 

 

	  

  

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Brandwerende kozijnen 

60 minuten brandwerende kozijnen nodig? 

Ook hiervoor heeft GEALAN een oplossing voor u! 
 
Gealan heeft een aantal kozijnen laten testen bij Efectis	  Nederland op 30 minuten brandwering. Alle 
geteste kozijnen hebben moeiteloos de 30 minuten doorstaan, sterker nog, voor een draaikiep raam in het 
systeem S 8000 NL plus is zelfs de EW klasse 60 minuten gehaald, een resultaat om trots op te zijn! 

De voordelen voor u: 

• U kunt alles onder 1 dak onderbrengen, ook als u brandwerende kozijnen toe dient te passen.	   
• Qua uiterlijk verandert er niets aan het kozijn waardoor een zelfde uitstraling behouden blijft.	   
• U heeft keuze uit verschillende profielvariaties waarmee u zelf kiest wat u toe gaat passen	   
• De brandwerende kozijnen worden u geleverd met de daarvoor behaalde attesten die u kunt 

overleggen aan de keurende instanties.	   
• U hoeft zelf geen aanpassingen te doen aan de brandwerende kozijnen waardoor u wordt 

ontzorgt!	   

Omdat deze kozijnen brandwerend zijn zal de vluchtkans bij brand enorm vergroot worden en daarmee 
ook het gevoel van veiligheid bij de bewoners. GEALAN heeft een aantal attesten die zijn opgesteld door 
Efectis. De testen zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende Europese richtlijnen 
 
Mede door het behalen van deze testen laat GEALAN wederom zien dat het een kwaliteitsproduct in huis 
heeft voor de eindgebruiker en vooroploopt als het gaat om ontwikkelingen. 

 

Efectis	  Nederland	  -‐	  

Fire	  Safety	  Engineering 	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


