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GEALAN-LINEAR®: Lançamento no mercado de 

sistema de perfis versátil 

 

 

 

A GEALAN Fenster-Systeme constituem as bases para janelas e 

portas modernas prontas a instalar: O novo sistema de perfis 

GEALAN-LINEAR® já se encontra disponível no mercado. Destaca-

se pelo seu design moderno, simples, de linhas direitas, 

minimalista, estreito, privilegiando a entrada de luz no interior. 

Além disso, o novo sistema versátil da GEALAN, com 74 mm, 

responde a todas as necessidades de arquitetos, fabricantes de 

janelas, construtores e de quem se dedica à reabilitação de 

património, facultando uma resposta atual e fiável. O fabricante de 

sistemas sintéticos GEALAN preparou, nos últimos meses, em 
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conjunto com mais de 40 clientes piloto europeus, a introdução no 

mercado da qual todos irão benficiar.  

O novo sistema de perfis sintéticos da GEALAN, o GEALAN-LINEAR®, 

permite antever, logo de partida, o seguinte: O novo sistema com a 

chancela GEALAN é uma classe única.  

 

Do ponto de vista estético, o GEALAN-LINEAR® adequa-se às 

tendências de construção atuais. A sua estética é simples, angular, 

descomprometidamente moderna. O design claro e angular da linha 

GEALAN-LINEAR® tem um efeito refrescantemente intemporal e vai ao 

encontro da linguagem arquitetural moderna. A sua estética exterior 

mantêm-se consistente no interior: Bites de vidro adequados, linhas 

claras nos caixilhos conferem aos espaços interiores uma inspiração de 

linhas retas, em sintonia com a fachada.  
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As formas retilíneas e minimalistas, seja no interior ou no exterior, 

caracterizam o novo sistema versátil da GEALAN em termos de design, 

destacando-o claramente de sistemas com perfis clássicos. Os perfis 

GEALAN-LINEAR® respondem com toda a eficácia à procura de 

superfícies de vidro maiores, com muita entrada de luz, larguras visíveis 

estreitas em todas as situações de montagem.  

 

Tecnicamente engenhoso, fácil de processar 

O novo desenvolvimento no segmento de 74 mm não é apenas angular 

do ponto de vista da atualidade, como de linhas retas em termos de 

design. O GEALAN-LINEAR® convence através dos seus detalhes 

técnicos, da excelente impermeabilidade, isolamento térmico e acústico 

impressionantes e proteção contra intrusão. Isso mesmo garantem as 

três superfícies de vedação contínuas e as vedações de encosto no 

quadro e no caixilho. Inovadora é a construção da terceira superfície de 

vedação central. A gama GEALAN-LINEAR® é um sistema de vedação 

eficiente com uma profundidade de construção estreita de 74 mm. 

 

Apesar de todas as características técnicas, a GEALAN-LINEAR® 

mantém-se sempre fácil de processar e fácil de montar. "Concebemos 

o sistema a pensar nas necessidades dos clientes", sublinha Andre 

Wünsche, Diretor de gestão de produto na GEALAN. «O GEALAN-

LINEAR® foi otimizado para a introdução linear nos processos de 

produção.» Ivica Maurović, porta-voz do conselho de administração e 

Diretor-Geral de Vendas, Marketing e Desenvolvimento de Sistemas 

está muito feliz com a introdução no mercado do novo sistema de perfis 

da GEALAN: «O design, o desempenho e a eficiência na produção e 

largura de sistema tornam o GEALAN-LINEAR® único.» 
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Para construções novas e renovações – o design de uma só origem 

O fabricante de sistemas sintéticos introduziu com o GEALAN-

LINEAR® um sistema de perfis no mercado que com os seus ângulos 

claros e linhas direitas é simultaneamente atual e intemporal. O look 

minimalista com perfis estreitos combina sempre e com tudo:  seja uma 

construção nova ou uma recuperação, o GEALAN-LINEAR® adapta-se 

na perfeição graças aos seus bites retos. O sistema adequa-se tanto a 

projetos novos como a projetos de reabilitação, graças à sua 

profundidade de construção de 74 mm.  

 

Com o desenvolvimento do GEALAN-LINEAR® era pretendida uma 

inspiração consistente: além dos perfis de janelas adequados a todas 

as situações de montagem, a GEALAN oferece ainda sistemas de 

portas de entrada e terraço adequados. As soluções de correr do design 

GEALAN-LINEAR® fazem igualmente parte: No sistema GEALAN-

SMOOVIO® está disponível um caixilho de correr oticamente 

adequado. Sem peças individuais e sem compromissos de ótica - o 

design provém do mesmo molde. 

As excelentes propriedades de desempenho, a sua versatilidade e o 

design moderno tornam o GEALAN-LINEAR® num elemento versátil 

com um largo espetro de utilização. 

 

Sustentável e concebido com os olhos postos no meio ambiente 

A GEALAN produz há décadas produtos de construção sustentáveis. O 

novo perfil de sistemas GEALAN-LINEAR® perfila-se nesta premissa 

de conceitos de material comprovados, amigos do ambiente, de maior 

circulação, adequados para janelas sintéticas. O GEALAN-LINEAR® 
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pode ser rapidamente processado pelo fabricante de janelas e 

armazenado de forma simples. Os acessórios com construções de 

perfis inovadoras e soluções detalhadas inteligentes concretizam este 

objetivo. A elevada compatibilidade do sistema, a elevada 

compatibilidade também com outros sistemas GEALAN, reduz o 

perímetro dos perfis, acessórios e reforços necessários. O novo sistema 

convence graças à sua rentabilidade e economia de recursos.  

 

 

 

Argumentos de peso do GEALAN-LINEAR® 

Qauais são especificamente as vantagens das janelas com o novo 

sistema de perfis da GEALAN?  

 

Design moderno, claro  

O sistema GEALAN-LINEAR® retilíneo, com sobreposições e contornos 

angulares e ótica moderna, corresponde às tendências arquitetónicas 
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atuais. O sistema de folha permite larguras de visualização mais 

estreitas de apenas 110 mm , com superfícies de vidro grandes e 

utilização simultânea de ferragens padrão. O design linear, consistente, 

é replicado no interior com bites de 90°. Estes podem ser utilizados 

com 

todos os sistemas GEALAN, oferecendo uma opção simples, mas 

eficaz, de elevar a estética.  

 

Grande versatilidade 

A profundidade de construção comprovada de 74 mm permite recorrer 

a um programa abrangente de perfis adicionais disponíveis, aplicando-

se o mesmo a diversas soluções de sistema existentes. A gama de 

produto GEALAN-LINEAR® é completada com soluções de portas de 

entrada adequadas e uma folha de design correspondente para o 

sistema de correr GEALAN-SMOOVIO®. 

 

Estática otimizada 

Pesos de vidro elevados, elementos grandes e uma utilização crescente 

de janelas coloridas: os sistemas modernos devem apresentar 

propriedades estáticas de primeiríssima qualidade. Caso necessário, o 

sistema GEALAN-LINEAR® permite a colocação de reforços grandes, 

que proporcionam a máxima estabilidade mesmo na presença de 

requisitos estáticos elevados. 

 

Soluções de colagem variáveis 

Para beneficiar das vantagens das janelas com vidros colados, estão 

disponíveis de fábrica perfis de folha GEALAN-LINEAR® com 

tecnologia adesiva GEALAN STV® (envidraçamento estático seco). O 
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sistema está otimizado para a colagem racional com colas líquidas. A 

geometria flexível do batente da janela de folha standard permite isso 

mesmo. O mesmo se aplica ao bloqueio convencional, sem colagem. O 

novo design de batente minimiza a junta de colagem entre a aresta do 

vidro e a parte superior do batente, otimizando, assim, a utilização de 

material adesivo. 

Excelente isolamento térmico 

Com um valor Uf comprovado de até 1,0 W/(m²K) e a opção de colocar 

vidros com espessuras até 48 mm (50 mm com STV®) são satisfeitos 

os mais exigentes requisitos de mercado. O sistema GEALAN-

LINEAR® atinge valores Uw de até 0,73 W/(m²K), calculados pela 

seguinte operação: Ug= 0,5 W/(m²K), ψ=0,030 W/(mK), sem medidas 

adicionais. 

 

Processamento rentável 

Construções de perfil otimizadas e soluções de detalhe inovadoras de 

rápido e simples processamento da GEALAN-LINEAR®. A elevada 

compatibilidade do sistema, a elevada compatibilidade também com 

outros sistemas GEALAN, reduz o perímetro dos perfis, acessórios e 

reforços necessários. Os reforços uniformes podem ser utilizados não 

apenas na folha padrão e nas câmaras de folha com 72 mm de 

visualização. Os postes, as janelas francesas e os contracaixilhos de 84 

mm partilham do mesmo conceito de reforço. As variantes de aço 

necessárias são reduzidas ao mínimo. Podem ser utilizados inúmeros 

reforços já existentes de outros sistemas. O conceito de reforço 

comprovado dos perfis de folha para portas de entrada e de varanda do 

sistema S 8000 foi utilizado para o GEALAN-LINEAR®. Um exemplo de 

uma novidade de inovação em matéria de acessórios são as tampas 

exteriores das janelas francesas, que já dispõem, de fábrica, de um 
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escoamento de água integrado, oculto. Deixa de ser necessário um 

acabamento posterior. 

 

 

 

Programa de películas decorativas abrangente 

O programa de decoração padrão, o sistema GEALAN-LINEAR® 

engloba nove películas apelativas. Está ainda disponível um vasto 

programa de películas decorativas não padrão que muitas cores 

tendência, que sublinham o aspeto moderno do sistema. Destas fazem 

parte películas decorativas de aspeto mate ou com efeito metálico. Para 

um aspeto harmonioso, mesmo na zona da calha, existem películas 

decorativas disponíveis com corpo de base em cinzento escuro. 

                           

 

Conceito sustentável 

À semelhança de todos os sistemas GEALAN, o GEALAN-LINEAR® 

representa um ciclo de materiais fechado. Isto é conseguido graças à 

utilização de materiais totalmente recicláveis. O sistema de perfis novo 

assenta na utilização de conceitos de material com provas dadas há 

vários anos para janelas sintéticas. A utilização assertiva de materiais 

recicláveis permite poupar recursos e preservar o meio ambiente, 

mantendo as excelentes propriedades do material dos perfis.  

 

Introdução no mercado nivelada por projeto piloto de cliente 

Nos últimos meses, um chamado projeto piloto ajudou a GEALAN e os 

parceiros GEALAN a perceber qual a melhor abordagem de 

comercialização a desenvolver para o novo sistema de 74 mm. Quais 

as novidades? O processo convencional de introdução no mercado foi 
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iniciado pela GEALAN pela primeira vez com mais de 40 clientes piloto 

em 15 países. 

A fase em que o cliente se ocupa do sistema GEALAN-LINEAR® e o 

integra nos seus processos foi antecipada. No projeto de cliente piloto 

isto significa o seguinte: ao invés de implementar os produtos novos já 

prontos, construir e montar ferramentas, aumentar o stock de perfis e 

de acessórios e preparar medidas de comunicação e de marketing de 

acompanhamento, comercializando o sistema GEALAN-LINEAR® 

apenas no final, desta feita não foi esperado até que estivessem 

disponíveis todos os componentes. Foi sim definida uma transição 

suave em conjunto com os parceiros. Uma colaboração desafiante mas 

frutífera passou além das fronteiras da empresa.  

 

Ambas as partes beneficiam 

Johannes Korthals coordenou o projeto piloto de clientes transnacional 

na GEALAN. «Foi necessário controlar sempre dois projetos parciais a 

decorrer em paralelo, para que no final pudessem ser fundidos», 

explicou o gestor de produto da GEALAN. «Tivemos de preparar 

atempadamente ferramentas, perfis para montagem em máquinas e 

formações a ministrar a clientes, foi necessário configurar o sistema 

junto dos desenvolvedores de software de construção de janelas, 

disponibilizar material promocional, além de inúmeras outras tarefas.»  

No entanto, os clientes piloto também deram o seu contributo neste 

projeto. Johannes Korthals sublinha o agradecimento que importa 

expressar aos clientes piloto pela sua confiança na GEALAN: «A 

integração dos nossos parceiros numa fase precoce revelou, no final, 

ser muito vantajoso para ambas as partes.» As janelas e portas 

construídas a partir dos perfis novos GEALAN-LINEAR® estão 

disponíveis mais cedo, tendo a observação e adaptação de processos 
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de instalação permitido reunir experiência prática. «Os nossos parceiros 

têm uma vantagem concorrencial: Graças à sua vantagem dispõem já 

do Know-how necessário à produção, podendo já oferecer os novos 

produtos aos clientes finais com a introdução do sistema no comércio 

especializado.» 

 

Gostaria de visualizar as vantagens GEALAN-LINEAR® em vídeo? 

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

 

Encontra mais informações relativas ao GEALAN-LINEAR® na página 

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

 

Sobre a GEALAN Fenster-Systeme 

O grupo de empresas GEALAN é um dos líderes europeus no fabrico 

de perfis sintéticos para portas e janelas. 

Os perfis GEALAN são desenvolvidos, produzidos e comercializados 

internamente. Constituem a base para o fabrico de portas, janelas e 

modernas soluções de correr esteticamente apelativas, extremamente 

estáveis e particularmente seguras, com valores de isolamento térmico 

excecionais. 

Na qualidade de fabricante de sistemas de perfis sintéticos para portas 

e janelas, a GEALAN oferece aos seus parceiros de negócios uma 

abrangente gama de serviços. O nosso aconselhamento por arquitetos 

e o serviço de tecnologia de construção apoiam arquitetos e projetistas 

no seu trabalho diário. Ferramentas inteligentes facilitam os projetos e 

a participação em procedimentos de concurso. Graças a ações de 

formação e seminários, os nossos parceiros estão sempre a par das 

soluções GEALAN mais atuais. 
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A GEALAN emprega mais de 1400 colaboradores em toda a Europa e 

atingiu em 2020 um volume de negócios de 245 milhões de euros. 

Desde 2014 que a GEALAN faz parte da empresa familiar VEKA AG, 

com sede em Sendenhorst, em Vestefália. 
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