
Profilový systém S 7000 IQ – pro komfortní bydlení

S 7000 IQ
Komfort
Estetika
Bezpečnost
Design
Rozmanitost



Estetika 
Jako téměř žádný jiný profilový systém sjednocuje 
S 7000 IQ ideálním způsobem vysokou funkčnost a de-
signově orientovanou optiku. Jemná zaoblení viditelných 
hran profilu, úzké pohledové šířky a elegantní zasklívací 
lišty dodávají nádech exkluzivity a nově definují standar-
dy obytných domů.

Komfort 
Plastová okna ze systému S 7000 IQ disponují všemi vlastnost-
mi pro dlouhou a nerušenou životnost oken. Tvoří ideální spo-
jení krásy a funkce. Jsou odolná vůči povětrnostním vlivům, 
nevyžadují údržbu a jsou jednoduchá na péči. Také po letech se 
prezentují ze své nejkrásnější stránky.
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Bezpečnost 
Ochrana a bezpečnost jsou základní potřeby člověka. Přitom 
nejde jen o materiální hodnoty, nýbrž také o bezpečný po-
cit mezi vlastními čtyřmi stěnami. Okenní profilový systém 
S 7000 IQ splňuje veškeré požadavky na spolehlivou ochranu 
proti vloupání.

Rozmanitost
Profilový systém S 7000 IQ umožňuje neomezenou kreativitu 
pro projektanty a architekty. Všechny profily lze dodat ve velkém 
počtu acrylcolorových barev, dřevěných dekorů a barevných fó-
lií. Stavebně-technicky lze standardně realizovat křídla pro okna 
splňující požadavek protihlukové ochrany třídy 5. Doplňkové a 
spojovací profily umožňují výrobu prvků větších rozměrů.





Bezpečnost 
Kompletní systém 

“Bezpečnostní profil“ S 7000 IQ je nabízen včetně ochrany 
proti vloupání. Neboť velká konstrukční hloubka profilu 74 mm, 
výrazné tloušťky materiálu a doraz středového těsnění jako 
dodatečná bariéra jsou přesvědčivé konstrukční bezpečnostní 
argumenty. Jsou doplněny zvýšeným zajištěním šroubů kování 
v křídle. S 7000 IQ jako první profilový systém úspěšně vyhověl 
všem zkouškám proti vloupání v autorizovaném zkušebním 
institutu.

Třída odporu 1 (WK1)
	Základní ochrana před příležitostnými pachateli 
	Pro přízemní okna a balkónové dveře v nadzemním podlaží, 
 přes které je vidět zvenku
	Proti pokusům o vloupání fyzickým násilím jako 

prokopnutím, proskočením, vyražením ramenem

Třída odporu 2 (WK2)
	Ochrana před příležitostnými pachateli
	Pro přízemní okna a okna ve sklepě, přes která není 
 vidět zvenku 
	Proti pokusům o vloupání s jednoduchými nástroji, jako jsou 

velké šroubováky, kleště a klíny 

Třída odporu 3 (WK3)
	Ochrana před normálními pachateli
	Pro dveře, přízemní a sklepní okna, přes která není 
 vidět zvenku 
	Proti pokusům o vloupání s druhým šroubovákem nebo 

páčidlem u zavřeného a zamčeného okenního prvku 

Ochrana proti vloupání pro 
obytné domy realizovaná s  
S 7000 IQ
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Velká konstrukční hloubka 74 mm

Pět profilových komor

Výrazné materiálové tloušťky

Doraz středového těsnění jako 
dodatečná bariéra

Kování zašroubováno pevně v křídle

Bezpečnostní argumenty

	

	

	

	

	

Chránící doraz 
středového těsnění

Zajišťuje okno dodatečně proti  
nadzvednutí pomocnými nástroji 
jako šroubovákem, dlátem nebo 
páčidlem
Dvojité ostění drážky křídlového  
kování zajišťuje zvlášť pevné 
dosednutí šroubů a kování a má 
dostatečnou odolnost proti 
pokusům o vypáčení

WK1

WK3WK2



Další BaRVY a INFORMaCE K TÉMaTU aCRYlCOlOR 
NalEZNETE Na:

SaMI VIDíTE ROZDíl . . .

Estetika v architektuře vzniká perfektním sladěním barvy, 
tvaru a materiálu. Přitom nehraje žádnou roli, zda se jedná 
o historické budovy, moderní obytné domy nebo prestižní
průmyslové budovy. Barevná acrylcolorová okna dostávají 
při utváření fasády zvláštní význam. Vytvářejí rozhodující 
akcenty. Budovy se stávají půvabnými na pohled a dostávají 
svou nezaměnitelnou „vizitku“.

Okna jako součást fasády jsou vystavena slunečnímu záře-
ní, povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí, jakož 
i mechanickému působení. Zde se velmi rychle ukazuje, že 
není barevný profil jako barevný profil. Acrylcolorová okna 
mají směrem dovnitř budovy bílý profil z PVC a na vnější 
straně barevné akrylátové sklo. To je činí zvláště odolnými 
proti všem povětrnostním vlivům, jako je slunce, vítr, déšť, 
chlad a kolísání teplot. A dokonce ani při postupné výměně 
oken nejsou rozeznatelné žádné barevné rozdíly.

Žádný barevný lak Tloušťka o cca 0,5 mm 
větší než jakákoliv 

vrstva laku

Odolný proti 
poškrábání a 

nechoulostivý

Pevně spojený s 
profilem

Chráněný před 
odlupováním a 
odprýskáváním

Extrémně  
jednoduchá péče

Zvláštní vlastnosti

acrylcolor
Barevná odolnost

acrylcolor-standardní barvy

www.gealan.cz/odborne/produkty/jine/acrylcolor/index.html
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1 krémově bílá / RAL 9001 6 černohnědá 02 / podobná RAL 8022

2 achátově šedá / RAL 7038 7 hnědočervená / RAL 3011

3 okenní šedá / RAL 7040 8 ultramarínově modrá / RAL 5002

4 břidlicová šedá / RAL 7015 9 mechově zelená / RAL 6005

5 sépiově hnědá / RAL 8014 10 stříbrná

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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acrylcolor – osvědčená kvalita

Již téměř 30 let vyrábí GEALAN barevné acrylcolorové profily 
metodou koextruze. Tato inovativní technika se zcela podstatně 
odlišuje od jinak běžných metod určování barev. U koextruze 
se barevná akrylátová vrstva neoddělitelně spojí s plastovým 
profilem. Z toho vzniká barevná vrstva s dlouhou životností a 
odolná proti světlu.

Vysoká reflexe

Bílá základní vrstva pod infračerveně průhlednou akryláto-
vou skleněnou vrstvou silně odráží sluneční záření. Tím je 
výrazně minimalizováno zahřívání profilu. Teplotní rozdíly, 
které vznikají mezi bílými a barevnými profily, jsou přitom 
pozoruhodně malé.

Bílý PVC profil
Absorbované záření

Odražené záření

Barevné akrylátové sklo

Nástroj

Acryl-hmota

PVC-hmota

acrylcolor-profil
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Dřevěný dekor
Dekorační fólie

Pro všechny, kteří kladou důraz na přirozený vzhled, aniž by se chtěli zříci 
výhod moderní okenní techniky, existují plastová okna v optice dřevěného 
dekoru. To je správná volba. Nezáleží na tom, zda-li pro renovaci starších 
domů anebo pro plánovanou novou výstavbu – okna s dřevěným dekorem 
GEALAN přesvědčí z optického i funkčního hlediska. Doporučují se jako 
klasický stylový prvek při renovaci starých domů, jakož i při zasazení stavby 
do krajiny.

Okna s dřevěnými dekory mají veškeré kladné vlastnosti moderních plasto-
vých oken a přitom vypadají jako ze dřeva.

1 Oregon IV 4 Mahagon 

2 Zlatý dub 5 Bahenní dub

3 Dub 6 Ořech 

1 2 3

4 5 6

Standardní dřevěné dekory

1 2 3 4 5 7

8
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109 11 12 13 14

1 Krémově bílá 6 Douglasie 11 Dub světlý 

2 Stříbřitě šedá 7 Horská borovice 12 Čokoládově hnědá 

3 Antracitově šedá 8 Ořech přírodní 13 Siena PN Noce

4 Jedlově zelená 9 Vlašský ořech 14  Siena PR Rosso

5 Ocelově modrá 10 Třešeň 

Nestandardní fólie
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air Watch
I když se stará patentovaný větrací systém GECCO o řízené základní 
větrání, nemůžete se zříci pravidelného větrání. Vzduch v místnosti 
musí být proto čas od času kompletně vyměněn.

10

	Ukazuje, zda je ještě v pořádku 
obsah vlhkosti v místnosti

	Jednoduchá montáž 
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Výhody S 7000 IQ plus:

S 7000 IQ plus
Plus u tepelné izolace

Novým systémem S 7000 IQ plus dává GEALAN jasnou od-
pověď na požadavky úspory energií a zlepšení tepelné izolace 
budov. Aby se tyto požadavky spnily, disponuje nový systém 
středového těsnění 6-komorovou úpravou a konstrukční 
hloubkou 83 mm. Tak mohou zpracovatelé GEALANu reagovat 

ještě pružněji na zadání investorů nebo architektů a zúčastnit se 
výběrových řízení, která vyžadují hloubky profilu 80 mm a více. 
Nový systém S 7000 IQ plus je se všemi vlastnostmi integrován 
do systému S 7000 IQ. Tak nejsou ve výrobě potřebné žádné 
dodatečné nástroje na zpracování.

	Vynikající vlastnosti prostupu tepla a hluku 
(Uf = 0,98 W/m2K možné)

	Vynikající stabilita

	Tvarově dokonalé vedení linií

	Estetický design

	K výběru jsou různé varianty křídel 

	Vysoká rozmanitost variant

	Synergické efekty v udržování skladu a logistice
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Systémová kontrola S 7000 IQ
Odzkoušen a shledán jako kvalitní

Kritéria Výsledek Poznámky

Vhodnost podle Ral-RG 716/1
Odstavec III

Průvzdušnost podle ČSN EN 12207 až třída 4
Vodotěsnost podle ČSN EN 12208 až třída 9a
Odolnost proti zatížení větrem podle DIN EN 12210 do třídy C5/B5

Odzkoušeno s různými kombinacemi rámů / křídel

Vhodnost pro větrací okna Průvzdušnost podle ČSN 12207 třída 3
Vodotěsnost podle ČSN EN 12208 třída 9a

Okna s GECCO

Zvuková izolace Od 34 dB do 47 dB Odzkoušeno s různými kombinacemi rámů / křídel / skel

Zvuková izolace pro větrací okna Od 34 dB do 44 dB Okna s GECCO

Zabránění vloupání Třídy odporu 1, 2 a 3 Odzkoušeno s různými kombinacemi rámů/křídel

Tepelná izolace Koeficient prostupu tepla (U-hodnota) 
Uf až 1,1 W/m2K (v závislosti na příslušné kombinaci profilu a 
použité výztuži)

Vypočteno pro kombinace 7008/7066 a 7008/7093

Okna pro pasivní domy Koeficient prostupu tepla (U-hodnota) 
UW = 0,84 W/m2K 
(viz certifikát pasivní dům Institut Dr. Wolfganga Feista, Darmstadt)

Odzkoušeno pro nevestavěné okno ze součástí plošně odsaze-
ného profilu S 7000 IQ, trojskla 42 mm, Ug = 0,70 W/m2K, 
tepelně dělené oceli, hliníkového opláštění(aluclip) a vlepené 
izolační výplně

Profilový systém S 7000 IQ 13
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