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GEALAN-KUBUS® 

Okenní systém GEALAN-KUBUS® orientovaný na design otevírá architektům maximální možnosti při 

tvorbě. 

Systém GEALAN-KUBUS® definuje novou řeč forem pro plastová okna v architektuře. Více světla 

a průhlednosti díky velkým plochám otevírá nový prostor pro kreativitu. Z vnitřní strany prostoru 

přesvědčuje nový systém rovným pohledem bez rušivých spár, z vnější strany podtrhuje pravoúhlý 

přesah celkový harmonický dojem. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Čtvercové a téměř neviditelné 

Systémová míra činí jak u kombinace rám – křídlo tak u lícní desky 100 mm. Proto mají lícní deska 

a boční části rámu stejnou pohledovou šířku, což se v oku pozorovatele jeví symetricky a esteticky. 

100 mm – míra všech věcí 

„Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už nemůžete nic přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic 

vypustit.“ 

Antoine de Saint-Exupéry   

Malá zasklívací lišta 

Konstrukční hloubka a pohledová šířka u celku rámu a křídla stejně jako u lícní středové lišty je 

100 mm 

Vnitřní pohled v jedné rovině 

Jasné obrysy 

Princip KISS: Keep it small and simple 

 

1. Pravoúhlá optika kolem dokola – uvnitř i vně. 

2. Z venku neviditelné křídlo.  

 

3. Bezespárový design okenního křídla bez zasklívacích lišt a pohled v jedné rovině díky 4. volitelnému 

sponovému profilu. 

 

 5. Jedinečná kvalita povrchů díky exkluzivní technologii acrylcolor na vnější straně. 

 6. Inovativní technologie lepení STV (statické suché zasklení)® umožňuje „bezokrajový“ 

design křídel a zaručuje maximální stabilitu. 



 7. Vynikající tepelná izolace díky vypěněným profilovým komorám. 

  

Dokonalý design oken 

Varianty ostění 

 

  

 



 Více už není možné! Okenní systém GEALAN-KUBUS® orientovaný na design otevírá architektům 

maximální možnosti tvorby designu a tím nové perspektivy. Nezáleží na tom, zda jde o 100% 

viditelné, napůl zakryté nebo neviditelné rámy – vznikají proporce, které zanechávají dojem. 

Geometrie rámů se snadným čištěním 

 

Systém GEALAN-KUBUS® umí přesvědčit i z hlediska funkčnosti – především co se týče snadného 

čištění. Proto se u geometrie profilů klade zvláštní důraz na plynulé kontury v osazovacím rámu, 

vynechává se doraz na těsnění a integruje se obloukový kryt středového těsnění. 

Barevné řešení v systému GEALAN-KUBUS® 

Paleta acrylcoloru 
STANDARDNÍ BARVY ACRYLCOLOR GEALAN-KUBUS® 
RAL 9005: Černočerný 
RAL 7015: Břidlicová šedá 
RAL 7016: Antracitová šedá 
RAL 7040: Okenní šedá 
RAL 8014: Sépiová hnědá 
Hliníková bílá podobná RAL 9006* 
Stříbrná podobná RAL 9007* 
RAL 9010: Čistě bílá 
DB703* 
Pro všechny barvy platí: technické změny vyhrazeny. Barvy se ve skutečnosti mohou lišit. 

* Prosím zohledněte k takto označeným barvám speciální ujednání o metalických barvách.  

K tomu patří... 

Zdvižně posuvné dveře S 9000, designový systém a systém domovních dveří S 9000 

 

GEALAN-KUBUS® je kombinovatelný se systémem S 9000 a hodí se pro řešení 

oken a balkonových dveří. 

  


