
Vamos construir o futuro que queremos!
Lets build the future we want!

Passive House para todos!
Passive House for all!

Apoio técnico:

Jorge Martinez Pais
(+34) 660 577 901

jorge.martinezpais@gealan.es



GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH

We fascinate people…..



BEM VINDOS 
À GEALAN



GEALAN
Nasceu em 1921 em Oberkotzau 

(Alemanha) e proporciona aos seus
clientes uma experiência

internacional muito importante

GEALAN
Contamos com as melhores e mais

importantes certificações de 
qualidade de produtos, como 
AENOR garantindo assim um

produto 100% eficiênte

GEALAN
Acrescenta soluções inovadoras e 
com clara diferenciação dos seus

concorrentes para satisfazer todas 
as necessidades do mercado 

europeo

GEALAN FENSTER SYSTEME GMBH
Hofer Strasse, 80
DE- 95145. Oberkotzau
Deutschland
www.gealan.es



GEALAN
¿Quem somos?



A GEALAN é uma referência na fabricação de
PERFIS EFICIÊNTES, utilizados na construção de
janelas certificadas segundo os principios
PASSIVHAUS. Todas as nossas séries de oscilo-
batente estão certificadas por laboratorios
independentes e com a certificação Passivhuas
para climas quentes/temperados e quentes.

GEALAN
PassivHaus como standard



®



GEALAN
S8000

- 74 mm de profundidade
- 6 camaras isolamento térmico
- Valor Uf = 1,1 W/m2 K (Hot box)

- Disponível em branco, folio
standard e folio Realwood,
Acrylcolor e Alu- pvc



GEALAN
S8000

- 74 mm de profundidade
- 6 camaras isolamento térmico
- Valor Uf = 1,2 W/m2 K
- Núcleo com espuma
- Vidro colado em seco
- Menos peso e mais segurança
- Tecnologia exclusiva
- Série certificada a Passivhaus em Portugal
- Disponivel só em branco



Na Península Ibérica, segundo o Instituto Passivhaus, existem duas zonas
climáticas, a zona quente e a zona quente/temprada.

GEALAN CERTIFICOU TODOS OS SEUS SISTEMAS COMO ELEMENTOS
CERTIFICADOS PARA PASSIVHAUS EM ESPANHA E PORTUGAL



®



Na GEALAN, sabemos da necessidade do
mercado em ter um produto exclusivo, de
qualidade, diferente, moderno e que
acrescente a máxima eficiência térmica como
standard.

Por isso nasceu a GEALAN-LINEAR



CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

Uf = 1´0 W/m² K



LINEAR, é o único sistema de perfis de PVC de
74mm de profundidade com Junta Central SEMI-
RÍGIDA, de linhas totalmente retas e modernas com
Classificação PASSIVHAUS para Espanha e Portugal.



GEALAN-LINEAR®

Cumpre os requisitos mais elevados
para um perfil de gama 70 mm em:

- Desenho
- Versatilidade
- Eficiência
- Estética

Desenvolvemos este sistema com
estas caracteristicas, para dár
resposta aos clientes mais
exigentes.



Devido a um desenho moderno e
minimalista, a altura dos perfis
foram adaptados ao máximo para
potenciar a estética similar aos
sistemas mais vanguardistas.



O Desenho do Sistema

Totalmente orientado à tendencia dos
desenhos dos arquitectos, as suas linhas
rectas e angulares foram inspiradas nos
modelos mais vanguardistas de janelas.

• Solapes e bites rectos que
proporcionam uma aspecto mais
moderno e actual à janela;

• Altura da folha de 38mm (vista
minimalista) que permite mais vidro.



Rendimento

LINEAR oferece uma estanquidade
com um rendimiento máximo de
eficiência na gama de 70mm graças
à sua tripla junta, que isola tanto da
àgua como do ar, proporcionando
um máximo conforto à sua casa.



As características e a diferenciação
que a LINEAR oferece em relação
aos restantes sistemas de PVC dos
nossos concorrentes, transforma-a
no sistema mais INOVADOR e mais
EVOLUIDO do mercado. Nenhum
sistema similar pode competir com
ele, de maneira que LINEAR é sem

dúvida, um sistema único
na sua clase



Travesão

Batente

GEALAN-LINEAR®

Características técnicas
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CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

Uf = 1´0 W/m² K



S9000 – La plataforma Perfecta

Certificado Passivhaus
Sistema idóneo para viviendas de bajo 

consumo energético

GEALAN S9000
O sistema mais versátil



GEALAN - S9000 PLUS
S9000PLUS é o sistema de junta central
rigida da série S9000, que acrescenta à sua
janela de PVC um excelente isolamento
térmico assim como um importante
aumento da segurança anti-intrusão.

GEALAN S9000 PLUS
A janela Segura



GEALAN-FUTURA

S9000 oferece duas versões
para os aros:
- Com Junta Central Rígida
- Com Junta Central

Flexivel

Uf

0,89 
W/(m²K)

GEALAN FUTURA
Combinação Perfeita



GEALAN LUMAXX

Optimizamos a geometría do aro e da folha minimizando-o ao
máximo. Conjugámos a estética com o minimalismo e conseguimos
uma perfeita estática e um perfeito isolamento térmico.

GEALAN - S9000 PLUS
GEALAN LUMAXX

Mais luz, Menos perfil



S9000  HOJA ENRASADA

Este perfil de 82,5mm de profundidade, pode ter 6 combinações de aros diferentes e uma folha de 102mm

ficando esta encuadrada com a fase exterior. Oferece Elegância, Exclusividade e Eficiência em partes
iguais, sendo o produto ideal para os clientes mais exigentes.

GEALAN - 3E
Elegante, Exclusiva e Eficiênte



18 combinações
diferentes
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CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

Uf = 0´88 W/m² K



100mm

A medida perfeita



Também existem clientes que procuram mais
EXCLUSIVIDADE e DIFERENCIAÇÃO, que querem
sentir-se especiais em tudo o que fazem e tudo o
que têm, que procuram o melhor, a máxima
qualidade, onde este produto se enquadra
perfeitamente.



Uma nova simplicidade no desenho

O sistema GEALAN-KUBUS® define um novo conceito de novas formas para as
janelas de PVC na arquitectura.

Quadrado e prácticamente
invisivel.
As dimensões do sistema são no
aro, folha e batente de 100mm cada
elemento.

O principio KISS: 
Keep It Small and Simple



Excelentes valores, adequados para Casa Pasiva

Com um valor ensaiado Uf=0,88 W/(m²K), o nosso sistema inovador
GEALAN-KUBUS® atinge os melhores valores e cumpre os critérios da
PASSIVHAUS ift em qualquer cor.





100mm: a medida de todas as coisas

“A perfeção consegue-se, não quando exista mais que juntar, mas sim 
quando não hà mais nada que tirar.”

Antoine de Saint-Exupéry

Sem bites e com uma profundidade construtiva de aro e folha
conseguimos uma vista de 100 mm, assim como na combinação com o
batente.



Menos é mais. Uma nova
simplicidade no desenho

Mais luz e transparência através das superficies
do vidro de grandes dimensões. Alta eficiência de
um perfil único e exclusivo.



A geometría do aro 
facilita a limpeza
Durante o desenvolvimento do
sistema GEALAN-KUBUS® não
fizemos nada ao acaso. Pensamos
em tudo, e também na sua
funcionalidade, sobre tudo no que
respeita à facilidade na limpeza.
Graças à suave geometría do perfil,
eliminá-mos a junta central do aro
integrando-o na folha.



Quadrado 10x10
As dimensões do sistema são, tanto na combinação de aro e folha como na
combinação com o batente, de 100mm. Transmitindo uma simetría e
estética perfeitas. “10” é o número PERFEITO e DIVINO.



E práticamente invisível







Este sistema exclusivo da GEALAN, permite elementos
deslizantes de máxima eficiência, tanto a nível acústico, como a
nível térmico e também a nivel da segurança. Possui uma
estética moderna e elegante.

GEALAN-SMOOVIO
A janela de correr Perfeita



SOLUÇÕES EXISTENTES PARA JANELAS DESLIZANTES 

DESLIZANTE 
OSCILOPARALELA

DESLIZANTE 
ELEVADORA

Vantagens Desvantagens

* Alta estanquidade * Difícil manobrar
* Tem como base os perfis de sistemas * Limitado em medidas
Standard (aro de janela e folha de                        * Desenho antiquado
balconera).

Vantagens Desvantagens

* Alta estanquidade * Grande profundidade de construção
* Fácil manobrar do aro devido ao próprio sistema.
* Possibilidade grandes dimensões
* Desenho de Alta qualidade
* Excelente  acessibilidade



¿ POR QUÊ SMOOVIO ?
• Desenvolvimento de um sistema deslizante In-
line como alternativa de produto à deslizante
osciloparalela e à deslizante Elevadora

• Múltiplas possibilidades de utilização nas áreas
de obras públicas e sector privado

• Máxima eficiência e segurança

• Fácil de manobrar

• Pode ser utilizada como porta e janela
deslizante

• Construção do sistema em conjunto com a
solução da ferragem existente “Patio Iowa“ de
Roto-Frank.



OBJETIVOS

• Alta estanquidade devido à junta
perimetral que veda perfeitamente o
perímetro da folha

• Desenho de perfil limpo e de linhas
muito suaves

• Máxima eficiência e isolamento
térmico, estanquidade à água e
impermeabilidade ao ar





8

Ao abrir, a folha mediante a ferragem, esta vai
mover-se 8 mm para o interior da habitação e
deslizar. Com este movimento consegue-se
um manuseamento fácil, já que a folha não se
tem que levantar com o seu peso total como
na deslizante elevadora e não temos que
afastar do aro como na osciloparalela.



Beleza e eficiência únicas e exclusivas





Estanquidade à água …………….  9A
Impermeabilidade ao ar …………… 4C
Valor Uf …………………….… 1,4 W/m²K 







GEALAN FENSTER-SYSTEME GmbH
Sistemas abatibles

S8000 - 74mm
- 6 Camaras
- Branco 
- Foleo
- Acrylcolor

KUBUS – 100mm
- Folha Oculta
- Junta Central Rígida
- Interior Branco ou foleo
- Exterior Acrylcolor
- Tecnologías STV + IKD

GEALAN é o único fabricante de perfis e sistemas de PVC  para 
a fabricação de portas e janelas que CERTIFICOU todos os          
seus sistemas segundo o conceito standard de                         
qualidade e eficiência energética para a                            
PASSIVHAUS.

LINEAR - 74mm
- 6 Camaras
- Junta Central
- Branco 
- Foleo

PLATAFORMA S9000 - 82,5mm
- 6 Camaras
- Junta Central rígida ou flexivel
- Folha standard, minimalista e/ou ao nivel da fase exterior
- 18 Combinações possiveis (6 aros x 3 folhas)
- Branco 
- Foleo
- Acrylcolor

GEALAN    
Sistemas de Abrir



Deslizante SL74
- 3 Camaras
- Branco 
- Foleo

OSCILO PARALELA
- 6 Camaras
- Branco 
- Foleo

ELEVADORA
- 5 Camaras nas folhas
- Até 400 Kgs. / folha
- Ideal para grandes 

dimensões
- Disponível em branco,

Foleo e Acrylcolor

SMOOVIO
- 4 Camaras na folha
- 7 Camaras no aro
- Máximo isolamento térmico
- Branco 
- Foleo

GEALAN    
Sistemas Deslizantes

GEALAN tem 5 sistemas deslizantes dentro da sua gama
de produto: deslizante Ligeira, Oscilo-paralela, 
Smoovio, Elevadora e a deslizante dobravél.
Com estes sistemas, abrangemos todas  
as necessidades dos nossos
clientes.





Prepare-se para ver 
hoje algo único, 
exclusivo e diferente….

Inovações GEALAN



acrylcolor

Realwood

SUPERFICIES 
e

CORES



GEALAN oferece foleos standard,
que se complementam com uma grande
seleção de foleos não standard, como
os foleos REALWOOD.



A capa acrílica é duas vezes mais
espesa e dura como a superfície
do PVC das janelas brancas, mas
apresenta uma maior resistencia
aos riscos e aos fatores
atmosféricos.
Acrylcolor é uma inovação única e
exclusiva da GEALAN

Acrylcolor

CORES ACRYLCOLOR STANDARD PARA S9000 E KUBUS



We fascinate people…..


