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TRWAŁO��
POWIERZCHNI
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Wysoka jako�� wyko�czenia PMMA 

w technologii GEALAN-acrylcolor®

wyznacza nowe standardy w zakresie
profili okiennych i drzwiowych: oto 
trwało�� całego wachlarza kolorów 

i wytrzymało��, jakiej nie daj� �adne 
inne produkty!



GEALAN-acrylcolor® to nowy standard 
jako�ci w bran�y okien z tworzyw 
sztucznych.

• Unikalny proces barwienia uszlachetnia 
powierzchni� i zapewnia długotrwał� ochron�.

• Zastosowanie koekstruzji gwarantuje trwałe 
poł�czenie szkła akrylowego i PVC.

• Idealne rozwi�zanie do zastosowania po 
zewn�trznej stronie okna, nara�onej na 
działanie czynników atmosferycznych.

• Najwy�szy standard powierzchni w bran�y okien 
i drzwi PVC.
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IDEALNIE
ZGRANY DUET
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Materiały PVC i PMMA doskonale 

ł�cz� si�, tworz�c spójn� cało��. 

Rezultat: ekstremalnie twarda 
i jednolita powierzchnia.



trwało�� odporno�� na 
zarysowania

odporno�� 

na warunki 

atmosferyczne

odbijanie �wiatla,

ni�sze nagrzewanie

wytrzymało�� odporno��

na zabrudzenia

jako�� spełniaj�ca 
najwy�sze oczekiwania
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BADANIA, 
WIEDZA, 
DO�WIADCZENIE
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Prace badawcze i rozwojowe 

w dziedzinie materiałów od lat 

nieustannie prowadzone przez 
GEALAN to gwarancja zastosowania 
najlepszych technologii. 



GEALAN-acrylcolor® to poł�czenie 
do�wiadczenia, wiedzy płyn�cej z bada�
i innowacyjnych rozwi�za� materiałowych.

• Prace badawczo-rozwojowe prowadzone we 
własnym zakładzie GEALAN.

• Długotrwała, �cisła współpraca z europejskimi 
dostawcami komponentów.

• Optymalizacja procesów do zastosowania 
w obróbce profili okiennych.

• Opracowanie materiałów idealnie sprawdzaj�cych 
si� w ekstremalnych warunkach pogodowych.
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DOSKONAŁA
PRECYZJA
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Koekstruzja w najlepszym wydaniu: 

od ponad 40 lat konsekwentnie 

rozwijamy własny dział produkcji 
narz�dzi, dzi�ki czemu  mamy w 
ofercie bogaty wachlarz profili 

dost�pnych w technologii GEALAN-
acrylcolor®, obejmuj�cy równie� 
skomplikowane geometrie. 



znajomo�� technologii 
w procesie koekstruzji

• Wszystkie narz�dzia s� opracowywane
i produkowane we własnym zakładzie.

• Zastosowanie nowoczesnych metod i maszyn.

• Cyfrowe opracowywanie modeli ułatwia 
optymalizacj� procesów produkcyjnych.
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1. Dodanie płynnego PVC 

przy u� yciu głównego 

ekstrudera 

2. Dodanie płynnego 

PMMA w wybranym 

kolorze przy u� yciu 

koekstrudera

3. Nierozerwalne 

poł� czenie obu 

płynnych składników 

w dyszy urz� dzenia

4. Polerowanie 

powierzchni w celu 

uzyskania jednolitej 

faktury 

5. Gotowy profil 

GEALAN-acrylcolor®
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SWOBODA
TWÓRCZA
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Profile z powierzchni� GEALAN-

acrylcolor® s� dost�pne we 

wszystkich systemach GEALAN, dla 
ka�dej gł�boko�ci zabudowy. Oto  
prawdziwie imponuj�ca ró�norodno�� 

oferty!



nowe budynki i obiekty 
poddawane renowacji

okna, drzwi oraz systemy 
przesuwne

bogaty wybór 
akcesoriów
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Dost�pno�� w ró�nych 
systemach profili, w ka�dej 

gł�boko�ci zabudowy. 

Bogata ró�norodno�� od 
profili dekoracyjnych dla 

budynków zabytkowych po 
okna o nowoczesnych, 
kubistycznych formach.

Profile naro�ne, ł�czenia,
prowadnice rolet, listwy 
wyko�czeniowe i wiele 

innych rozwi�za�.
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FASCYNUJ�CE
BOGACTWO 
KOLORÓW
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Postaw na barwn� elewacj� dzi�ki 

profilom okiennym GEALAN-
acrylcolor® w modnych kolorach.
Paleta standardowa obejmuje 9 
odcieni a ponad 50 odcieni jest 

dost�pnych na specjalne �yczenie.



GEALAN-acrylcolor®

szeroki wachlarz kolorów 
i najwy�sza jako��.
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• Szeroka paleta modnych kolorów
pozwala na idealne dopasowanie 
odcienia - bez kompromisów.

• Opracowane według własnych receptur 
kompozycje pigmentów s� odpowiednie 
do poł�czenia z PMMA.

• �cisła współpraca z renomowanymi 
dostawcami europejskimi.

• Zoptymalizowane wła�ciwo�ci 
termiczne, odporno�� na warunki 
atmosferyczne i trwało�� kolorów.



OKNA
MIENI�CE SI� 
W PROMIENIACH SŁO�CA

14

GEALAN to jedyny producent 

systemów, który posiada w swojej 

ofercie powierzchnie z wyko�czeniem 
PMMA w odcieniach metalicznych –
gwarantujemy przy tym optymalne 

i równomierne pokrycie kolorow� 
powłok�.



GEALAN-acrylcolor®

w odcieniach metalicznych
pozwala naprawd� si� wyró�ni�.
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• Wyj�tkowy efekt dzi�ki zawarto�ci 
metalicznych pigmentów.

• Okna PVC do złudzenia 
przypominaj�ce aluminium to
prawdziwie bezkompromisowy design.

• Modne kolory DB 703 oraz silber
dost�pne s� w standardowej palecie 
kolorów.

• nowo�� w asortymencie: perłowy be� 
podobny do RAL 1035 z metalicznym 
połyskiem.



BALANS
I HARMONIA BARW
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Dzi�ki opracowanemu z rozmysłem poł�czeniu powierzchni 

GEALAN-acrylcolor® na zewn�trz i folii dekoracyjnej od wewn�trz 
powstaj� okna idealnie uzupełniaj�ce i podkre�laj�ce walory 
architektoniczne budynku oraz urod� i jako�� wn�trz. Pora na 
realizacj� wizji artystycznej wpisuj�cej si� w aktualne trendy, 

a jednocze�nie koj�co ponadczasowej. 



SPRAWDZONA JAKO��
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GEALAN-acrylcolor
®

to wysoka jako�� 

przez kilkadziesi�t lat u�ytkowania –

gwarantowana dzi�ki rygorystycznym
wewn�trznym i zewn�trznym 
kontrolom jako�ci.



GEALAN-acrylcolor®

dotrzymuje obietnicy jako�ci
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• Zaawansowane testy odporno�ci na 
warunki atmosferyczne w ró�nych 
strefach klimatycznych.

• Testowanie według wymogów 
przewy�szaj�cych norm� DIN.

• Testowanie w warunkach naturalnych 
na Lazurowym Wybrze�u, 
na Florydzie, w Arizonie i w Australii.

• Zewn�trzne certyfikaty, np. RAL 
w Niemczech



SPRAWDZONE
OD DZIESI�CIOLECI
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GEALAN odnosi sukcesy na 

europejskim rynku stolarki okiennej 

ju� od 1986 roku. W samym tylko 
2000 r. firma sprzedała ponad 80 
milionów profili! Niedo�cigniona 

dojrzało�� technologiczna 
i zró�nicowana oferta systemów 
mo�liwe s� dzi�ki konsekwentnej 
optymalizacji narz�dzi i urz�dze� we 

własnym zakładzie.



• Najlepsze wła�ciwo�ci materiałów oraz 
niedo�cigniona ró�norodno�� kolorystyczna –
dzi�ki regularnemu badaniu materiałów 
i surowym kontrolom jako�ci

• Metoda koekstruzji to kluczowy obszar 
specjalizacji GEALAN od 1980 roku.

Niedo�cigniony lider 
z 40-letnim do�wiadczeniem na rynku.
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ZRÓWNOWA�ONY
ROZWÓJ
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GEALAN dba o to, �eby procesy 

produkcji i pozostałe działania w firmie 

prowadzone były w sposób 
odpowiedzialny, w trosce o natur� i 
�rodowisko. Od 1996 roku GEALAN 

posiada certyfikat EMAS i spełnia 
najwy�sze wymogi �rodowiskowe Unii 
Europejskiej – co roku uzyskuj�c 
potwierdzenie w wyniku niezale�nych 

audytów.



Odpowiedzialna produkcja

Okna z tworzywa sztucznego stanowi� element 
zamkni�tego obiegu, uwzgl�dniaj�cego maksymalne 
wykorzystanie materiałów. Wszystkie odpady powstaj�ce 
podczas produkcji profili GEALAN z tworzywa sztucznego 
s� w 100% poddawane recyclingowi i ponownie 
wykorzystywane. 

Podczas całego cyklu �ycia okna z tworzywa sztucznego 
spełniaj� wymogi ekologiczne: s� trwałe i nie wymagaj� 
du�ych nakładów na konserwacj�, s� tak�e 
energooszcz�dne i wyró�niaj� si� dobr� izolacj� termiczn�. 

Po zako�czeniu u�ytkowania stare okna w 100% nadaj� si� 
do recyclingu. Tak�e okna wykonane z profili GEALAN-
acrylcolor® mog� w cało�ci zosta� poddane recyclingowi. 
Powstałe odpady ponownie trafiaj� do zamkni�tego obiegu 
w obszarze stolarki okiennej.
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Profile z tworzywa sztucznego firmy GEALAN ju� dzi� 
powstaj� w znacznym stopniu z materiałów 
pochodz�cych z recyclingu. Nawet profile o wysokiej 
jako�ci powierzchni GEALAN-acrylcolor® mog� by� 
cz��ciowo produkowane z powtórnie przetworzonych
materiałów powracaj�cych do obiegu. 
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1. Dodanie 

płynnego 

zregenerowanego 

tworzywa przy 

użyciu głównego 

ekstrudera 

2. Dodanie 

płynnego 

tworzywa PVC 

przy pomocy 

koekstrudera

3. Dodanie płynnego 

akrylu w odpowiednim 

kolorze przy pomocy 

kolejnego 

koekstrudera 

4. Połączenie 

wszystkich płynnych 

składników

5. Polerowanie 

powierzchni w celu 

uzyskania jednolitej 

faktury 

6. Gotowy 

profil GEALAN-

acrylcolor®

Dalsza optymalizacja 
– proces tri-ekstruzji
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Dlatego 
GEALAN-acrylcolor!

Wła�nie dlatego 
GEALAN-acrylcolor®.


