Modernios PVC langų ir durų
profilių sistemos
Inovacijos, produktai, paslaugos

Mūsų patirtis
Jūsų sėkmei

Mes kuriame inovatyvius sprendimus
aukštos kokybės plastikinių langų ir
durų sistemoms. Pagrindiniai mūsų veiklos orientyrai – klientai ir rinkos. Teikdami pažangius, inovatyvius, aukštos
kokybės produktus ir paslaugas stipriname savo klientų ir partnerių padėtį
rinkoje.
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Mūsų inovatyvūs produktai ir paslaugos yra pripažįstami
ir vertinami Europoje. Jau 1995 m. sukūrėme ir įdiegėme
tarptautinį standartą DIN EN ISO 9001 atitinkančią kokybės
valdymo sistemą.

INOVACIJŲ TILTAS Į ŠIAURĖS EUROPOS REGIONĄ
GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių
sistemų gamintojų. Čia dirba daugiau kaip 1300 darbuotojų, o įmonių grupės apyvarta per metus siekia apie
226 mln. eurų. Nuo 1968 m. gamindama PVC profilius langams ir durims, GEALAN įgyvendina pažangius ir
inovatyvius sisteminius sprendimus.
GEALAN BALTIC – viena iš penkių Vokietijos koncerno gamyklų, veikianti ir kaip atstovybė Baltijos jūros
šalių regione, taip pat Kaliningrado srityje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. GEALAN BALTIC pelnytai vadinama
inovacijų tiltu. Per jį į Šiaurės Europos šalis atkeliavo ne viena pasaulinė inovacija, vėliau tapusi visos langų
rinkos standartu.
GEALAN nuomone, kokybė yra nuolatinis verslo procesų stabilumo ir veiksmingumo garantas.
Kita vertus, įmonių grupėje vyksta nuolatinis tobulinimo procesas, atsižvelgiant į klientų, partnerių ir darbuotojų poreikius bei lūkesčius, o vidaus ir išorės auditoriai atlieka reguliarius
patikrinimus.
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MŪSŲ PRODUKTAI
JŪSŲ SĖKMEI
ĮVAIROVĖ IR KOKYBĖ
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* Uw - skaičiuojamasis lango šilumos perdavimo koeficientas pagal standartinį lango dydį: 1,23x1,48 m. GEALAN S 8000 ir S 9000 sistemų baltų profilių kombinacijos su standartine plieno armuote, kai stiklo paketo Ug = 0,6 W/m2K, S 8000 sistemos Uf = 1,1 W/m2K, rėmelis SWISSPACER (0,046 W/mK), o S 9000 sistemos Uf = 0,92 W/m2K, rėmelis SWISSPACER ULTIMATE (0,030 W/mK).

Iš naujausios kartos GEALAN profilių sistemų pagaminti langai ir durys suteiks Jūsų namams ne tik išskirtinį vaizdą. Ištobulinti ir iki mažiausios smulkmenos apgalvoti geometriniai profilių parametrai, atitinkantys ne tik aukščiausius šilumos ir garso izoliacijos, bet ir įsilaužimo prevencijos bei vėdinimo reikalavimus, leidžia gaminti šiuolaikinį technologijų išsivystymo
lygį atitinkančius langus ir duris.

t ar p i n ės

UNIVERSALUS
SPRENDIMAS

3 TARPINIŲ
NAUDA

Sistema:		
Kombinacija:		
Uf vertė:		
Montavimo gylis:
Kamerų skaičius:		
Geriausia Uw vertė:

Sistema:		
Kombinacija:		
Uf vertė:
Montavimo gylis:
Kamerų skaičius:		
Geriausia Uw vertė:

S 8000 IQ
8001 / 8095
iki 1,1 W/(m²K)
74 mm
6
0,87 W/(m²K)*

Laiko išbandyta, 74 mm montavimo gylio, 6 kamerų sistema žavi elegantiškomis linijomis ir
atitinka visus esminius šiuolaikinės langų technologijos reikalavimus: sistema pasižymi geromis šilumos izoliacijos savybėmis ir veiksminga
apsauga nuo triukšmo ir įsilaužimo. Tai universalus sprendimas su geriausiomis efektyvumo
savybėmis, esant standartiniam 74 mm montavimo gyliui.

S 9000
6002 / 6003
iki 0,92 W/(m²K)
82,5 mm
6
0,77 W/(m²K)*

Trigubo sandarinimo sistema su lanksčia vidurine sandarinimo tarpine sumažina šilumos ir oro
srautą vidinėje lango rėmo dalyje ir taip pagerina
šilumos ir garso izoliaciją. Trečioji sandarinimo
tarpinė papildomai apsaugo mechaninius lango
komponentus nuo išorės veiksnių. Iš tokios sistemos profilių pagaminti langai atitinka energiją
taupantiems langams keliamus reikalavimus.

Efektyvus durų slenksčio sprendimas
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** Uw - skaičiuojamasis lango šilumos perdavimo koeficientas pagal standartinį lango dydį: 1,23 x 1,48 m. GEALAN-FUTURA® ir GEALAN-KUBUS® profilių kombinacijos su standartine plieno
armuote, kai stiklo paketo Ug = 0,5 W/m2K, rėmelis SWISSPACER ULTIMATE (0,030 W/mK).

Labai svarbus GEALAN produktų linijos papildymas – kombinuotas durų slenkstis. Jį
galima lanksčiai naudoti visose 74 mm ir 82,5 mm durų profilių sistemose tiek renovuojant, tiek naujai statomuose pastatuose. Žemas, tik 20 mm aukščio durų slenkstis
atitinka šiuolaikinę beslenksčio būsto, pritaikyto neįgaliesiems, statybų koncepciją.

i a u š il u m

EFEKTYVI
KOMBINACIJA

UNIKALUS DIZAINAS
IR GERIAUSI RODIKLIAI

Sistema:		
Kombinacija:		
Uf vertė:		
Montavimo gylis:
Kamerų skaičius:		
Geriausia Uw vertė:

Sistema:		GEALAN-KUBUS®
Kombinacija:		
5060 / 5061
Uf vertė:		
iki 0,88 W/(m²K)
Montavimo gylis:
100 mm
Kamerų skaičius:		
6
Geriausia Uw vertė: 0,68 W/(m²K)**

GEALAN-FUTURA® (S 9000)
6016 / 6003
iki 0,89 W/(m²K)
82,5 mm
6
0,71 W/(m²K)**

GEALAN-FUTURA® yra geriausiais efektyvumo rodikliais pasižyminti sistemos S 9000 kombinacija.
Naudojant standartinius profilius ir standartinę
2 mm plieno armuotę, galima gaminti pasyviajam
namui tinkamus langų elementus, taip pat ir spalvotus, atitinkančius IFT (Vokietijos langų technikos
institutas) standartą WA-15/2. Puikias šilumos izoliacijos savybes patvirtina ir testuota Uf vertė – 0,89
W/(m²K). Naudojant GEALAN-FUTURA® profilių
sistemą ir taikant statinės įklijos technologiją STV®,
galima gaminti labai didelių matmenų konstrukcijas (varčių dydis gali siekti iki 2,40 m).

GEALAN-KUBUS® – tai ne tik daugiau šviesos ir skaidrumo dėl didelių stiklo plotų, bet ir unikalus plastikinių langų dizainas. Inovatyvi ištisinio stiklo sistema pasiekia testuotą Uf vertę 0,88 W/(m²K). Tai geriausias efektyvumo rodiklis, kuris atitinka IFT pasyviojo namo kriterijus. Puikios šilumos izoliacijos
savybės pasiekiamos dėl inovatyvios profilių konstrukcijos ir tikslingo, išteklius tausojančio putų užpildymo technologijos IKD® taikymo rėmų profilyje.
Ši unikali sistema apibrėžia naują plastikinių langų
formų kalbą architektūroje, o GEALAN profilių sistemų naudotojai įgyja lemiamus konkurencinius pranašumus.
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Tapkite mūsų partneriu

Pasinaudokite svarbiais GEALAN
inovacijų teikiamais konkurenciniais
pranašumais
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MŪSŲ PASIEKIMAI
INOVACIJŲ GAUSA
GEALAN produktų tobulinimo vizija – sisteminių inovacijų kūrimas. Taip sukuriamos
profilių sistemos ir technologijos su nepralenkiamais privalumais ir išskirtinėmis savybėmis. GEALAN savo partneriams teikia aukštos kokybės ir konkurencingus inovatyvius produktus.

S 9000

KUBUS

acrylcolor

STV®

IKD®

Mūsų produktų inovacijos: statinė įklijos technologija STV®,
vidinės kameros izoliacija IKD®, išskirtinės dažytą medieną
imituojančios plėvelės REALWOOD, spalvotų profilių sistema ACRYLCOLOR, vienos populiariausių rinkoje S 8000 ir
S 9000 sistemos, unikali GEALAN-KUBUS® sistema ir daug
kitų sisteminių technologijų, įrodo GEALAN išskirtinumą ir
pajėgumus. Taip GEALAN profilių sistemų naudotojai įgyja
lemiamų konkurencinių pranašumų.
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DAUGIAU ŠVIESOS –
DAUGIAU ERDVĖS
Sprendimai mažinant matomą rėmo plotį
Šiuolaikinei architektūrai būdingi dideli langų elementai, kuriais siekiama sukurti šviesių ir didelių
erdvių įspūdį. Renovuojant istorinius statinius, norint išlaikyti istorinę langų formą, pageidaujama
kuo siauresnių rėmų. GEALAN siūlo į sistemą S 9000 integruotus, itin siaurus varčios ir judančio
statramsčio, profilių sprendimus. Naujas galimybes architektams suteikia ir novatoriška aukštos
kokybės dizaino plastikinių langų sistema GEALAN-KUBUS®, kuri leidžia gaminti dideles ir spalvotas
langų konstrukcijas.

GEALAN-LUMAXX®
MAŽIAU RĖMŲ – DAUGIAU ŠVIESOS

Naujoji GEALAN-LUMAXX® sistema yra gerokai siauresnė
nei ankstesnės rėmų kombinacijos. Judančio statramsčio
(štulpo) su stakta plotis dažnai siekia net 150 mm ir gali būti
dar didesnis. Masyvūs statramsčiai ardo lango proporcijas, o
į patalpas patenka daug mažiau šviesos. Naudojant naująją
GEALAN-LUMAXX® sistemą galima gaminti siaurų konstrukcijų langus, nepabloginant statikos, šilumos laidumo rodiklių,
nesumažinant naudojimo komforto ir saugumo.

103 mm
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106 mm

apie 150 mm
įprasto pločio
rėmas

tik 106 mm
GEALAN -LUM

AX X®

103 mm

Kuriant GEALAN-LUMAXX®, buvo optimizuoti visi geometriniai rėmo
parametrai siekiant maksimaliai sumažinti profilio plotį. Dėl siauro
viengubo statramsčio, gaminant langus galima dar lanksčiau pritaikyti šią siaurą ir simetrišką sistemą.

Šiuolaikinei architektūrai būdingi dideli langų
elementai, kuriais siekiama sukurti šviesių ir
didelių erdvių įspūdį.

GEALAN-KUBUS®
MAŽIAU RĖMŲ – DAUGIAU GALIMYBIŲ

100% matomas
GEALAN-KUBUS® sistema apibrėžia naują plastikinių langų formų kalbą architektūroje.
Daugiau šviesos ir skaidrumo dėl didelių stiklo plotų atveria naujas apipavidalinimo galimybes. Patalpos viduje naujoji sistema pasižymi sutapdinta varčios ir rėmo plokštuma, o
išorėje statūs rėmo kampai pabrėžia bendro įspūdžio harmoniją.
GEALAN-KUBUS® architektams atveria maksimalias apipavidalinimo galimybes, o
tuo pačiu ir naujas perspektyvas, nesvarbu, ar rėmas bus matomas 100 %, pusiau
uždengtas, ar beveik nematomas.
pusiau uždengtas

100 mm

100 mm

100 mm

Rėmo-varčios derinio ir statramsčio plotis vienodas – 100 mm. Dėl to visos matomos statramsčio ir šoninės rėmo dalys
yra vienodos, o tai suteikia simetrijos ir
estetikos pojūtį.
beveik nematomas

Vientisos apjuosiančios tarpinės
užtikrina nepriekaištingą sandarumą ir apsaugo nuo lauko
veiksnių.

• Sklandus slydimas
• Vietą taupantis tobulumas
• Apsauga nuo smarkaus lietaus
• Patikima šilumos izoliacija
• Optimali apsauga nuo triukšmo
• Elegantiškas, santūrus dizainas

Stumdomoji sistema GEALAN-SMOOVIO
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LENGVAS SLYDIMAS – TVIRTAS UŽDARYMAS

TAUPO VIETĄ

Naudingas gyvenamųjų patalpų plotas tampa vis labiau vertinamas. Inovatyvi
stumdomoji sistema pirmą kartą sujungia vietą taupantį stumdomųjų sistemų
komfortą ir išskirtinį sandarumą. Tai įmanoma dėl naujųjų apkaustų dalių, inovatyvios profilių geometrijos ir optimizuoto sandarinimo sąveikos.

Stumdomieji elementai suteikia didelį pranašumą gyvenamajai erdvei. Nebereikia vietos langams ir durims
atidaryti, tad galima naudotis gyvenamąja erdve ir
prie pat lango.

Projektuojant pastatą stumdomieji
elementai atveria didžiules galimybes
kuriant panaudojamas laisvas erdves.

Pakeliamos-nustumiamos
durys S 9000
MODERNUS DIZAINAS
Stumdomieji elementai yra klasikinė šiuolaikinio būsto stiliaus dalis. Dideli stiklo plotai namams suteikia jaukumo ir elegancijos. Naujosios pakeliamos-nustumiamos GEALAN S 9000 durys atitinka ir netgi pranoksta aukštus optinius ir funkcinius reikalavimus. Dizaino variantui būdinga tai, kad
nevarstomos dalies varčia pakeičiama gerokai siauresniu stiklinimo profiliu.
Taip matomoji rėmo dalis sumažinama daugiau kaip 50 %, o šilumos izoliacijos rodikliai išlieka tokie patys.









Puikūs šilumos izoliacijos rodikliai
Net ir standartinė pakeliamų-nustumiamų durų S 9000
kombinacija, nenaudojant papildomų priemonių, pasiekia
labai gerą šilumos izoliacijos rodiklį Uf – 1,3 W/m²K.
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Inovatyvios
technologijos
Jūsų sėkmei
IKD® – OPTIMALI ŠILUMOS IZOLIACIJA
Taikant GEALAN putų technologiją IKD®, gamykloje profilio vidinė kamera užpildoma specialia medžiaga, pasižyminčia labai gerais izoliaciniais
rodikliais. Taip pagerinama šilumos izoliacija, o kartu sumažinamos šildymo išlaidos.

STV®

Statinės įklijos technologija

Klijavimo technologija

IKD®

Vidinės profilio kameros izoliacija

Įdiegusi vidinės profilio kameros izoliacijos technologiją IKD®, GEALAN tapo profilių su šilumą izoliuojančiu putų užpildu gamybos lydere ir dar 2010 m.
rinkai pristatė pirmuosius langų ir jų priedų profilius
su šiuo putų užpildu. Kai reikia pagerinti šilumos izoliaciją, GEALAN technologiją IKD® taiko įvairiose sistemose, produktuose ir naujai kuriamuose gaminiuose.
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ENERGETIKOJE
Suklijavus kraštinius profilius
užtikrinamos geriausios fotovoltinių modulių naudojimo
sąlygos.

Jau daugiau kaip 1 mln. langų su STV®
ir daugybė patenkintų klientų.

STV® – KLIJAVIMO EVOLIUCIJA
2010 m. GEALAN padarė revoliucinį atradimą plastikinių langų gamybos srityje. Įkvėpti aviacijos ir automobilių pramonės srityse pasiteisinusios klijavimo technologijos, GEALAN kūrėjai ieškojo būdo, kaip racionaliai ir saugiai suklijuoti lango stiklą ir rėmą. Rezultatas – statinės
įklijos technologija STV®.
Klijavimo technologija

Klijavimo technologija

Klijavimo technologija

Klijavimo technologija

AUTOMOBILIŲ
GAMYBOJE
Ypač stabilūs ir atsparūs deformacijai elementai transporto priemonių gamybos
pramonėje gaunami taikant
klijavimo technologiją.

BUITINIUOSE
PRIETAISUOSE
Orkaičių durelėms ar kitų
buitinių prietaisų priekinėms
dalims keliami aukščiausi reikalavimai, pavyzdžiui, jos turi būti atsparios valikliams ir
temperatūros svyravimams.

AVIACIJOJE
Dėl klijavimo technologijos,
taikomos konstruojant orlaivių eleronus ir krypties vairus arba užsparnius, gaunamos lengvos ir atsparios dėvėjimuisi jungtys.

LANGŲ
GAMYBOJE
Nuo 2010 m. novatoriška
GEALAN statinės stiklo paketo įklijos į varčią technologija STV® taikoma ir langų gamybos srityje.

STV® privalumai:
• Geresni statikos rodikliai ir didesni elementai,
naudojant įprastą plieno
armuotę
• Lengvesni elementai, nenaudojant plieno armuotės ir nebloginant statikos rodiklių standartinio
dydžio languose

Jokiame kitame sektoriuje nekeliami
tokie aukšti reikalavimai medžiagų
stiprumui ir kartu lengvumui kaip
aviacijoje. Modernūs orlaiviai neįsivaizduojami be klijavimo technologijos.

• Geresnė šilumos izoliacija
ir mažesnės Uf vertės, nenaudojant plieno armuotės
• Praktiška klijavimo technologija, pritaikoma procesuose nuo langų gamybos iki stiklo keitimo
• Geresnės lango užsidarymo charakteristikos ir
minimalūs reguliavimo
darbai
13

ACRYLCOLOR
UNIKALUS PAVIRŠIUS
Jau beveik 40 metų GEALAN gamina spalvotus ACRYLCOLOR profilius pagal
koekstruzijos principą. GEALAN ACRYLCOLOR technologija yra labai pažangi
ir iš esmės skiriasi nuo įprastų spalvotų paviršių padengimo būdų. Rezultatas
– neprilygstami, ilgaamžiai ir neblunkantys spalvoti paviršiai. Be to, iš spalvotų
ACRYLCOLOR profilių pagaminti langai atitinka aukščiausius techninius ir funkcinius reikalavimus.
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Akrilo masė
Koekstruzijos proceso metu baltas PVC profilis ir spalvotas akrilas (PMMA)
sulydomi į vienalytę masę. Akrilas yra aukštos kokybės medžiaga, naudojama įvairiose pramonės srityse, pvz., automobilių (galiniams žibintams) ir
vidaus dizaino srityse. Balto PVC profilis yra pagrindas, ant kurio užlydytas
plonas akrilo sluoksnis ne tik suteikia spalvą, bet ir pagerina profilio paviršiaus savybes. Sluoksnis yra pakankamai storas, tad dėl išorės veiksnių atsiradusius įbrėžimus ar defektus galima lengvai išlyginti.

PVC pagrindas

Įrankis

ACRYLCOLOR profilis

Modernios spalvos

Mūsų naujausią
spalvų paletę
rasite
www.gealan.lt

Paviršių technologija ACRYLCOLOR – tai aukštos kokybės
paviršių ir modernių spalvų darna. ACRYLCOLOR spalvų
paletė apima klasikines langų spalvas, pvz., antracito pilką
(RAL 7016), bei populiarėjančias spalvas, pvz., tamsiai juodą
(RAL 9005), ir platų metalinių atspalvių pasirinkimą, pvz.,
sidabrinį arba DB 703.

ACRYLCOLOR PRIVALUMAI
Išorinis spalvotas akrilo sluoksnis labai sunkiai braižosi ir yra beveik visiškai atsparus nepalankioms oro sąlygoms: saulei, vėjui, lietui, šalčiui
ir temperatūros svyravimams. Ant matinio, lygaus ir neporėto paviršiaus daug mažiau kaupiasi dulkės ir purvas. Danga nesisluoksniuoja ir
nesilupa, tad jos nereikia perdažyti. Išskirtinė priežiūra ACRYLCOLOR
langams nereikalinga, o ir įprasta jų priežiūra labai nesudėtinga.

Nesisluoksniuoja
Dėl sulydytos vienalytės masės ir
tvirto paviršiaus spalvotas sluoksnis nesisluoksniuoja ir nesilupa.

Nesibraižo
Tvirtas akrilo paviršius nesibraižo yra labai atsparus išorės veiksnių poveikiui, todėl ACRYLCOLOR
langai priskiriami prie atspariausių statybos elementų.

Lengva prižiūrėti

Neblunka

Dėl lygaus ir neporėto paviršiaus
ACRYLCOLOR langus lengva valyti.
Elegantiškai nupoliruotas paviršius daug mažiau tepasi ir dulka.

Akrilas yra labai atsparus saulės
spinduliams. Automobilių galiniai
žibintai yra akivaizdus šios medžiagos savybių įrodymas.

Patvarus
Dėl sulydytos vienalytės masės ir
kieto paviršiaus spalvotas sluoksnis nesisluoksniuoja ir nesilupa.

Storas spalvotas sluoksnis
Maždaug 0,5 mm storio akrilo
sluoksnis yra storesnis už bet kokį
lako ar dažų sluoksnį. Jei vis dėlto paviršius susibraižytų, spalvotos medžiagos yra pakankamai,
kad jį būtų galima tiesiog nupoliruoti.
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LAMINAVIMO TECHNOLOGIJA
1,3 MLN. METRŲ PROFILIŲ PER MĖNESĮ

ACRYLCOLOR + Plėvelė

Neprivalėsite atsisakyti puikaus spalvoto
ACRYLCOLOR paviršiaus pasirinkimo, jei
vidinę lango pusę norėsite padengti dekoratyvine plėvele.

Mūsų naujausią
plėvelių paletę
rasite
www.gealan.lt.

Plėvelė + Plėvelė

Skirtingas dekoravimas iš išorės ir vidaus.
Išorinė lango pusė pritaikoma prie fasado,
vidinė – prie interjero.

Beribė įvairovė

Beveik neribotos derinimo galimybės.

Realwood®
IŠSKIRTINUMAS IR NEĮTIKĖTINAS TIKROVIŠKUMAS

Visiems, kurie vertina natūralią išvaizdą, bet nenori atsisakyti šiuolaikinių langų technologinių privalumų,
siūlome rinktis medinių langų estetika dvelkiančius plastikinius langus. Nesvarbu, pastatą renovuojate ar statote, GEALAN dažytą medieną imituojantys langai yra tinkamas optinis ir funkcinis sprendimas. Jie bus puikiausias klasikinio stiliaus elementas istorinę vertę turinčiuose renovuojamuose pastatuose ar kraštovaizdį
pabrėžiančiame interjere, o taip pat ir originalus akcentas naujai statomuose namuose. Medieną imituojantys plastikiniai langai turi visas gerąsias šiuolaikinių plastikinių langų savybes ir kartu suteikia dekoratyvinį
medžio pojūtį.

Realwood RAL 5011

Realwood RAL 6009

Realwood RAL 7039

Realwood RAL 7016

Realwood RAL 9001

Realwood RAL 9010

Tiesiog įspūdinga
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Su naujosiomis REALWOOD® plėvelėmis langai atrodo ypatingai. REALWOOD® blizga žymiai mažiau nei standartinės medžio
imitacijos plėvelės, pasižymi patraukliu medienos rievių raštu
ir suteikia plastikiniams langams natūralią medinių langų išvaizdą. Naujosios šešių patrauklių atspalvių plėvelės žavi savo
paviršiaus panašumu į tikrą medį, nors pagamintos ne iš medienos.

Naujosios REALWOOD® plėvelės patraukia
nauja paviršiaus struktūra ir suteikia langams natūralaus žavesio. REALWOOD® galima pritaikyti visose
GEALAN sistemose.

S

TIK

ATEITIES IR SĖKMĖS PERSPEKTYVOS
Nuolatinis tobulėjimas tapo viena iš reikšminių sampratų XXI a. visuomenėje. Siekiant atitikti šių dienų dinamiškos rinkos poreikius, reikia ne tik pritraukti profesinę kvalifikaciją įgijusių darbuotojų, bet ir nuolat atnaujinti jų žinias ir gebėjimus. Todėl pasiryžimas mokytis
visą gyvenimą ir tobulėti yra labai svarbus įmonių ir jų darbuotojų ateities ir sėkmės perspektyvoms. GEALAN savo partneriams padeda įveikti šiuos iššūkius: siūlo specializuotus
seminarus žinioms pagilinti, taip pat teikia profesionalią rinkodaros ir planavimo pagalbą.

18

PA

I

I AU

MŪSŲ PASLAUGOS

GER

I

IR S Ė K M

NG

AU

R D U O TI

Mes galime pasiūlyti daugiau

Pasinaudokite galimybe ir gaukite kompetentingą
ir Jums reikalingą pagalbą

PROFESIONALŪS
RINKODAROS SPRENDIMAI

PRIEIGA PRIE INTERNETINĖS
PLANAVIMO PROGRAMOS

Norint būti sėkmingu, reikia turėti patyrusių partnerių.
GEALAN marketingo padalinio darbuotojai yra ne tik reklamos ir rinkodaros specialistai. Jie taip pat turi reikiamos
kompetencijos perduoti žinias ir naudodami tikslingas mokymo priemones ugdo klientų ir jų darbuotojų gebėjimus patarti ir parduoti. Kompetentingą pagalbą galite gauti šiose
srityse:

Jei esate registruotasis partneris, Jums suteikiama nemokama prieiga prie internetinės langų planavimo programos,
naujausios informacijos apie GEALAN produktus ir kitos svarbios informacijos. Prisijunkite arba užsiregistruokite mūsų
interneto svetainėje www.gealan.lt ir parsisiųskite saugomą
turinį. GEALAN planavimo programa Jums padės atlikti šiuos
darbus:

• Bukletų paruošimas

• Skelbimų apipavidalinimas

• Statiniai skaičiavimai (pvz. didelių fasadų elementų)

• Prekybos salonų
apipavidalinimas

• Skrajučių gamyba

• Konkrečių objektų ir gaminių Uw apskaičiavimas

• Pagalba kuriant reklamos
priemones

• Izotermų apskaičiavimas

• Užrašų ant transporto
priemonių gamyba
• Interneto svetainių
programavimas

• Ir dar daugiau...

• Profilių, langų ir montavimo brėžiniai, apimantys įvairias sienų konstrukcijas
• Ir dar daugiau...
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GEALAN ATEITIES CENTRAS
Siekdama Jums teikti visapusišką pagalbą, GEALAN, vadovaudamasi šūkiu „Sisteminė inovacija“, įsteigė Ateities centrą. Mūsų pranešėjai
siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis, taip pat teikia rinkodaros pagalbą vietoje ir kompetentingai,
praktiškai pristato specializuotą informaciją.

MOKYMAS APIE PRODUKTŲ
PRIVALUMUS – GERESNIS
PARDAVIMAS

PROFESIONALI PAGALBA
ARCHITEKTAMS

Remiantis ateities prognozėmis, gerai parengti darbuotojai yra
lemiamas įmonės sėkmės veiksnys. Todėl investicija į darbuotojų žinias ir praktinę patirtį yra investicija į Jūsų įmonės ateitį.
Tad tikslingas tęstinis mokymas siekiant kelti Jūsų darbuotojų
kvalifikaciją yra vienas iš svarbiausių būdų užtikrinti ilgalaikę Jūsų įmonės sėkmę šių dienų dinamiškoje rinkoje.

Techninio skyriaus darbuotojai yra geriausiai langų sektorių
išmanantys specialistai. Jie prižiūri atnaujinamus ir statomus
objektus nuo projektavimo iki sutarties sudarymo ir jos įvykdymo. Techninių ir optinių objekto reikalavimų įgyvendinimo
klausimais GEALAN technikos specialistai glaudžiai bendradarbiauja su už projektavimą atsakingais inžinieriais ir architektais.
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GEALAN BALTIC
Guopstų kel. 17, Trakų raj. sav. LT-21148
Tel. +370 5 2 777 222

 www.gealan.lt

El. paštas info@gealan.lt

