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Kb. 0,5 mm-rel 

vastagabb 

bármely lakkré-

tegnél

Elválaszthatat- Nagyon 

egyszerű és 

könnyű ápolás

Karcolásmen-

tes és nem 

érzékeny

Nem festék Nem pattog-

zik le és nem 

töredezik
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Az építőművészetben az esztétikát a színek, formák és anya-
gok tökéletes összhangja jelenti. Nincs jelentősége, hogy 
műemlék jellegű épületekről, modern lakóházakról vagy ipari 
felépítményekről van szó. A színes acrylcolor ablakoknak a 
homlokzat kivitelezésekor nagy jelentősége van. Az ilyen 
épületek vonzzák a tekintetet, mintegy összetéveszthetetlen 
névjegyként szolgálva ezzel. Az ablakok a homlokzat alkotó-
elemei, melyek napsütésnek, időjárási viszontagságoknak és 

mechanikai behatásoknak vannak kitéve. Ezzel bebizonyítva, 
-

külső részük pedig színes acrylcolor üveg. Ez ellenállóvá teszi 
a felületet az időjárást befolyásoló tényezőknek, mint napsü-
tés, szél, eső, hideg és hőmérsékleti ingadozások. Valamint az 
ablakok lecserélésekor sem találkozik szembetűnő színbeli 
eltéréssel.

KÜLÖNÖSEN JÓ TULAJDONSÁGOK

Lenyűgöző színek

acrylcolor



 
A MÁR BIZONYÍTOTT MINŐSÉG

-
lokat koextruziós eljárással. Ez az egyedi technika lényegesen 
különbözik más színesítési eljárásoktól. A koextrúzió során a 

-
lal. Biztosítva ezzel a hosszú életű és színtartó réteget.

MAGAS VISSZAVERŐDÉS

A fehér alapréteg az infravörös sugarakat áteresztő ac-
rylréteg alatt teljesen visszaveri a napsugarakat. Ezáltal a 

-
nek, nagyon csekélyek.
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Szerszám

Acryl 
massza

M ű a ny a g 
massza

Fehér PVC

Visszavert 
sugarak

Színes  
acrylüveg



Fadekor
MEGTÉVESZTŐEN FAMINTÁZATÚ DEKORFÓLIÁK

Mindenki számára, aki nagy súly fektet a természetes kiné-
zetre, anélkül, hogy a modern ablakmegoldásokról le akarna 
mondani, léteznek műanyag ablakok fadekor kinézettel. Ez-
zel a tökéleteset választja. Hiszen mindegy, hogy egy épület 
renoválását vagy egy új házat tervez – a GEALAN fadekor ab-
lakok mind kinézetben mind funkcionalitásban megfelelőek. 

Ezért alkalmas klasszikus stílus elemeként régi építésű ház-
ak felújításához vagy épp az adott ország adottságainak 
megfelelő kivitelezéshez. 

A fadekor ablakok a modern műanyag nyílászárók vala-
mennyi pozitív tulajdonságaival valamint a fa dekoratív tula-
jdonságaival is egyidejűleg rendelkeznek.

A KIVÁLASZTOTT DEKOR ÉS UNIFÓLIÁK

Az ablakhoz kiválasztott megfelelő fa-dekor vagy unifóliák 
kiválasztása: lehetőség van külső oldalon fóliás,  belső olda-
lon klasszikus fehér vagy mindkét oldalon fóliás különleges 
minőségű optikájú szín választására.

választékból válassza a megfelelőt ami az Ön otthonához illik.

DEKOR – FÓLIA PROGRAM
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Egy új kasírozó technológiának köszönhetően a GEALAN abban a hely-
zetben van, hogy majdnem minden, tetszés szerinti kombinációt képes 
legyártani. Az acrylcolor, fadekor és univerzális fóliák szinte minden va-

töréssel vagy lekerekítéssel rendelkezik.

A gyártás során a dekorfóliák és 

kicserélhetőek, mellyel határtalan 
kombinálási lehetőségek nyílnak 
meg.

A DEKOR HATÁRTALAN SOKOLDALÚSÁGA

KOMBINÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

ACRYLCOLOR + FADEKOR

Különböző dekorok a külső és belső 
oldalra. Az nyílászáró külső oldala 
illik a homlokzathoz – belül a be-
rendezés stílusához alkalmazkodik 
az ablak.

Nem kell lemondania az acrylcolor 
kiváló tulajdonságairól akkor sem, 
ha az ablak belső oldalát dekorfóliá-
val szeretné kiviteleztetni.

Sokoldalúság
HATÁRTALAN KOMBINÁLÁSI LEHETŐSÉGEK
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