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GEALAN-LINEAR®: A modern, sokoldalú 

profilrendszer piaci bevezetése 

 

 

 

A GEALAN Fenster-Systeme a modern ablakok és ajtók alapjait 

nyújtják: Piacon az új GEALAN-LINEAR® profilrendszer. Modern 

tervezéssel, világos, egyszerű és egyenes vonalú, keskeny 

kinézetű és sok fényt enged a belső térbe. Ezenkívül a GEALAN új, 

74 mm-es allrounder – ben mindent megtalál, amit az építészek, 

ablakgyártók, épülettulajdonosok és felújítók elvárnak egy modern 

és megbízható rendszertől. A GEALAN műanyagrendszer-

szolgáltató több mint 40 európai kísérleti ügyféllel együtt lépett 

piacra az elmúlt hónapokban, amelyből mindenki profitált.  

http://www.gealan.de/
mailto:info@gealan.de


SAJTÓKÖZLEMÉNY   

GEALAN Fenster-Systeme GmbH 

Hofer Straße 80 
D-95145 Oberkotzau 

Tel.: +49 (0) 92 86 / 77-0 
Fax: +49 (0) 92 86 / 77-22 22 

www.gealan.de 

info@gealan.de 
 

 
 

Oberkotzau, 2021. szeptember 

Sajtóreferens: 

Miriam Steinmueller 

Tel.: +49 (0) 92 86 / 77 80 15 
 

2 / 10. Oldal 

Miriam.Steinmueller@gealan.de 

A GEALAN új műanyag profilrendszere, a GEALAN-LINEAR® itt van - 

és már első pillantásra azt sejteti, hogy: A GEALAN új rendszere külön 

kategória.  

 

A megjelenést tekintve a GEALAN-LINEAR® tökéletesen illeszkedik a 

jelenlegi építési trendekhez. Tiszta, szögletes, kompromisszumok nélkül 

modern. A GEALAN-LINEAR® tiszta kialakítása üdítően időtálló hatású 

és megfelel a modern építészeti nyelvnek. Külső megjelenése belül is 

következetesen folytatódik: Az egymáshoz illő üvegezőlécek és a 

szárnyak világos vonalai a szobákban hasonlóan egyenesvonalúan 

jelennek meg a homlokzaton is.  

 

 

 

A kívül-belül egyszerű és egyértelmű tervezési nyelvével az új GEALAN 

allrounder kiválóan formatervezett és egyértelműen kiemelkedik a 

klasszikus profilú rendszerek közül. A GEALAN-LINEAR® profilok 
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minden telepítési helyzetben a legkeskenyebb megjelenésüknek 

köszönhetően kielégítik a nagy üvegfelületek és a sok fény igényét is.  

 

Technikailag kifinomult, könnyen használható 

Az újonnan kifejlesztett 74 mm-es szegmens viszont nemcsak kortárs, 

szögletes és egyenes kialakítású. A GEALAN-LINEAR® olyan technikai 

részletei is lenyűgözőek, amelyek garantálják a kiváló vízzáróságot, a 

hőszigetelést, valamint a zaj- és betörésvédelmet. Erről a három 

folyamatos tömítési szint és az ütköző tömítések gondoskodnak a 

nyílászárókereten és -szárnyon. Innovatív a harmadik, középső tömítési 

szint szerkezete. A GEALAN-LINEAR® tehát egy erőteljes 

középtömítéses rendszer, keskeny 74 mm-es beépítési mélységű 

alapon. 

 

A technikai kif inomultság ellenére a GEALAN-LINEAR® mindig könnyen 

használható, és univerzálisan is használható. „A rendszert az ügyfelek 

igényeinek figyelembevételével terveztük”– hangsúlyozza Andre 

Wünsche, a GEALAN termékmenedzsment vezetője. „A GEALAN-

LINEAR® rendszert úgy optimalizálták, hogy zökkenőmentesen 

integrálható legyen a gyártási folyamatokba." Ivica Maurović, a GEALAN 

menedzsment szóvivője, értékesítési, marketing- és rendszerfejlesztési 

ügyvezető igazgatója örül a cége legújabb profilrendszere piaci 

bevezetésének: „A kialakítás, a teljesítmény, a termelési hatékonyság 

és a rendszerpaletta egyedülállóvá teszi a GEALAN-LINEAR® 

rendszert.” 
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Új épületekhez és felújításokhoz - egységes dizájn 

A GEALAN-LINEAR® segítségével a műanyag rendszergyártó olyan 

profilrendszert dobott a piacra, amely tiszta éleivel és egyenes 

vonalaival egyszerre modern és időtálló. A keskeny profilokból eredő 

minimalista megjelenés mindig, mindenhová illeszkedik:  legyen szó új 

építésről vagy felújításról - a GEALAN -LINEAR® az egyenes 

üvegezőléceinek köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A rendszer 74 

mm-es beépítési mélységével ideálisan alkalmas újépítésű és felújítási 

projektekhez.  

 

Mivel a GEALAN-LINEAR® fejlesztésekor az egységes megjelenést 

vették figyelembe: A GEALAN az ablakprofilokon kívül minden beépítési 

helyzethez megfelelő ház- és teraszajtó rendszereket is kínál. A 

GEALAN-LINEAR® kialakítású tolómegoldások szintén idetartoznak: A 

GEALAN-SMOOVIO® rendszerben vizuálisan illeszkedő tolószárny áll 

rendelkezésre. Nincs részmunka és nincs kompromisszum a 

megjelenés tekintetében – a kialakítás egységes. 

A kiváló teljesítményjellemzőknek, sokoldalúságnak és a modern 

kialakításnak köszönhetően a GEALAN-LINEAR® mindenre kiterjedő, 

nagyon széles felhasználási körrel érkezik. 

 

Fenntarthatóan és a környezetet szem előtt tartva tervezték 

Bebizonyosodott, hogy a GEALAN évtizedek óta támaszkodik a 

fenntartható építési termékekre. Az új GEALAN-LINEAR® profilrendszer 

tökéletesen illeszkedik a bevált, környezetbarát csapatba, hiszen 

műanyag ablakokhoz való újrahasznosítható anyagkoncepciók 

csoportjába tartozik. Ezenkívül a GEALAN-LINEAR® rendszereket az 

ablakgyártó gyorsan és könnyen tárolhatja. Ezt az innovatív 
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profilszerkezetek és a tartozékok intelligens részletes megoldásai teszik 

lehetővé. A rendszeren belüli, de más GEALAN rendszerekkel is magas 

szintű kompatibilitás csökkenti a szükséges profilok, tartozékok és 

merevítések szükségességét. Ezért az új rendszer gazdasági 

hatékonysága is meggyőző, és ugyanakkor erőforrásokat takarít meg.  

 

 

 

Erős érvek a GEALAN-LINEAR® mellett 

Mit kínál az új GEALAN-profilrendszer részletesen?  

 

Modern, tiszta dizájn  

A GEALAN-LINEAR® rendszer egyenes, szögletes szárnyaival és 

kontúrjaival modern megjelenést nyújt, amely megfelel a jelenlegi 

építészeti trendeknek. A rendszer szárny nagyon keskeny, mindössze 

110 mm széles és így nagyméretű üvegeket is képes befogadni 

standard vasalatok egyidejű használatával. A következetes lineáris 
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kialakítást a szoba oldalán a 90°-os megjelenésű üvegezőlécek  

támogatják. Ezeket az összes GEALAN-rendszerben 

használhatja és egyszerű, mégis hatékony megoldást és mégis 

csodás látványt nyújtanak.  

 

Sokoldalúság 

A jól bevált 74 mm-es építési mélységnek köszönhetően a meglévő 

kiegészítő profilok széles skálája, valamint számos meglévő 

rendszermegoldás is használható. A GEALAN-LINEAR® 

termékcsaládot a rendszerbe illő bejárati ajtó megoldások és a 

GEALAN-SMOOVIO® tolórendszer vizuálisan illeszkedő szárnyai teszik 

teljessé. 

 

Optimalizált statika 

A nagy tömegű üveg, a nagyméretű elemek és egyre több színes ablak: 

a modern rendszereknek kiváló statikára van szükségük. Szükség 

esetén a GEALAN-LINEAR® rendszerben lehet merevítéseket 

használni, amelyek maximális stabilitást nyújtanak még magas statikai 

követelmények mellett is. 

 

Többféle ragasztási megoldás 

A beragasztott üvegű ablakok összes előnyének kihasználása 

érdekében a GEALAN-LINEAR® szárnyprofiljai a GEALAN STV® 

(statikus száraz üvegezés) ragasztási technológiájával gyárilag is 

kaphatók. A rendszert optimálisan tervezték folyékony ragasztókkal 

racionális ragasztáshoz is. Ezt biztosítja a rugalmas nyílásgeometria a 

szabványos ablakszárnyban. Ez természetesen hagyományos 

ragasztás nélküli rögzítésre is alkalmas. A falc új kialakítása csökkenti 
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az üveg pereme és a falc felülete közötti ragasztókötést, és optimalizálja 

a ragasztóanyag felhasználását. 

Kiváló hőszigetelés 

Akár 1,0 W/(m²K) bevizsgált Uf-értékkel, 48 mm vastagságú üvegekkel 

(STV® esetén 50 mm) a jelenlegi és jövőbeli piaci követelményeinek 

optimálisan megfelel. A GEALAN-LINEAR® rendszer így akár 0,73 

W/(m²K) Uw-értéket is elérhet - Ug = 0,5 W/(m²K), ψ = 0,030 W/(mK) 

értékkel számítva - minden további beavatkozás nélkül. 

 

Gazdaságos feldolgozás 

Az optimalizált profilkonstrukciók és az innovatív részletes megoldások 

lehetővé teszik a GEALAN-LINEAR® gyors és egyszerű feldolgozását. 

A rendszeren belüli, de más GEALAN rendszerekkel is magas szintű 

kompatibilitás csökkenti a szükséges profilok, tartozékok és 

merevítések szükségességét. Az egységes merevítések nemcsak a 

standard szárnyban és a 72 mm-es nézetű külső keretben használhatók. 

A tokosztó, a perem és a 84 mm-es külső keret szintén merevíthető. Ez 

minimálisra csökkenti a szükséges acélváltozatok számát. Számos, 

más rendszerekből származó merevítést is használnak. A GEALAN-

LINEAR® rendszernél átvették például az S8000 rendszerből származó 

ház- és balkonajtók szárnyprofiljainak bevált merevítési koncepcióját. Az 

egyik innovatív újításra jó példa a tartozékok területén a külső 

stulpsapkák, már gyárilag kialakított, rejtett vízkivezetéssel. A 

gyártásban nincs szükség utólagos megmunkálásra. 
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Dekorfóliák széles választéka 

A GEALAN-LINEAR® standard dekorfólia programjában kilenc vonzó 

fóliát találhat. Ezenkívül a standardon kívüli dekorfóliák széles 

választéka áll rendelkezésre számos divatszínben, amelyek kiemelik a 

rendszer modern megjelenését. Ide tartoznak a matt vagy fémes hatású 

dekorfóliák. A harmonikus megjelenés érdekében, a falcok területéhez 

igazodva, válogatott dekorfóliák vannak, sötétszürke alaptesten. 

                           

 

Fenntartható koncepció 

A többi GEALAN-rendszerhez hasonlóan a GEALAN-LINEAR® is zárt 

nyersanyagciklusban készül. Ez teljesen újrahasznosítható anyagok 

felhasználásával lehetséges. Ezenkívül az új profilrendszer a sok éven 

át kipróbált műanyag ablakokhoz használt anyagok koncepciójára 

alapul. Az újrahasznosított anyagok célzott felhasználása kíméli az 

erőforrásokat és enyhíti a környezet terhelését, miközben megtartja a 

profilok magas anyagtulajdonságait.  

 

A piaci bevezetés kísérleti ügyfélprojekt segítségével történt 

Az elmúlt hónapokban egy úgynevezett kísérleti ügyfélprojekt nemcsak 

a GEALAN számára nyitotta meg az utat az új 74 mm-es rendszer 

átgondolt értékesítési bevezetése előtt, hanem a GEALAN partnerei 

előtt is. Mi volt újdonság? A szokásos piaci bevezetési folyamatot a 

GEALAN először 15 országban végezte el, több mint 40 kísérleti 

ügyféllel. 

Előre hozták azt a fázist, amelyben az ügyfél a GEALAN-LINEAR® 

rendszert megismeri és a folyamataiba építésével foglalkozik. Ez egy 
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kísérleti ügyfélprojektben a következőket jelenti: Ahelyett, hogy az új 

termékeket teljes mértékben bevezetnénk, szerszámokat terveznénk és 

készítenénk, készleteket építenénk ki a profilokhoz és tartozékokhoz, 

előkészítenénk a kísérő kommunikációs és marketing intézkedéseket, 

és csak ezt követően indítanánk piaci útjára a GEALAN-LINEAR® 

rendszert, ezúttal nem vártuk meg, amíg mindegyik komponesne 

elkészül. Ehelyett zökkenőmentes átmenetet terveztünk a partnerekkel 

együtt. Kihívást jelentő, de gyümölcsöző együttműködés a vállalati 

határokon túl.  

 

Mindkét fél számára előnyös 

Johannes Korthals koordinálta a nemzetközi kísérleti ügyfélprojektet a 

GEALAN oldaláról. „Mindig szemmel kellett tartanunk két párhuzamos 

alprojektet, hogy végül összevonhassuk őket ” - magyarázza a GEALAN 

termékmenedzsere. A részünkről a szerszámoknak készen kellett 

állniuk, profilokra volt szükségünk a gépek beállításához és az ügyfelek 

megfelelő időben képzéséhez, össze kellett hangolni a rendszer 

beállítását az ablaképítő szoftverek szolgáltatóinál, elérhetővé kellett 

tenni a marketing anyagokat, és így tovább.”  

A kísérleti ügyfelek viszont előteljesítésbe is mentek egy ilyen projektért. 

Johannes Korthals hangsúlyozza, hogy hálásak vagyunk a kísérleti 

ügyfeleknek a GEALAN iránti bizalmukért: „Partnereink korai bevonása 

nagy előnyökkel jár mindkét fél számára.” Az új GEALAN-LINEAR® 

profilokból készült ablakok és ajtók korábban kaphatók, és a beindítási 

folyamatok megfigyelésével és adaptálásával gyakorlati tapasztalatokat 

is lehetett szerezni. „Partnereink pedig versenyelőnyben vannak: A korai 

beszerzésnek köszönhetően már ismerik a terméket, és a rendszer 
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bevezetése után azonnal kínálhatják szakkereskedőknek és a 

végfelhasználóknak.” 

 

Videón szeretné megnézni a GEALAN-LINEAR® előnyeit? 

https://bit.ly/GEALAN-LINEAR-Vorstellung  

 

A GEALAN-LINEAR® rendszer részleteit a weboldalunkon találja: 

https://www.gealan.de/de/systeme/gealan-linear  

 

A GEALAN Fenster-Systeme cégről 

A GEALAN cégcsoport műanyag ablak- és ajtóprofilok egyik vezető 

gyártója Európában. 

A vállalaton belül történik a GEALAN profilok fejlesztése, gyártása ás 

értékesítése. Ezek a profilok teszik lehetővé, hogy feltűnően szép, 

kifejezetten stabil és különösen biztonságos ablakokat, ajtókat és 

modern toló megoldásokat gyártsunk és kiváló hőszigetelési értékekkel 

lássuk el. 

A műanyag ablak- és ajtóprofilok innovatív rendszer-szolgáltatójaként a 

GEALAN átfogó szolgáltatásokat is kínál partnereinek. Az építész 

tanácsadó és építéstechnikai szolgáltatásunk szaktudással segíti az 

építészek és tervezők mindennapi munkáját. Az intelligens eszközök 

leegyszerűsítik a tervezést és az ajánlattételt. Tanfolyamok és 

szemináriumok naprakészen tartják partnereinket a GEALAN-

megoldások tekintetében. 

A GEALAN Európa-szerte több mint 1 400 dolgozót foglalkoztat, és a 

2020. évi éves forgalma 245 millió Euró volt. A GEALAN 2014 óta a 

vesztfáliai sendenhorsti székhelyű, családi irányítású VEKA AG 

vállalathoz tartozik. 
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