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Veeleisende ontwer-

pen betrekken hun bij-

zondere esthetica uit

de perfecte afstem-

ming van kleuren, vor-

men en materialen.

Aan de wens van de

planoloog voor harmo-

nische verbinding van

gevel en raamvormge-

ving zijn nog nauwe-

lijks beperkingen ver-

bonden. Vooral in de

object- en woningbouw

geven kleurrijke raam-

profielen indrukwek-

kende accenten en

benadrukken daarmee

het individuele karak-

ter.

FASCINATIE
KLEUR

acrylcolor-raamsyste-

men van GEALAN laten

veel speelruimte voor

creativiteit en experi-

menteerdrift.

Standaardkleuren:

vuurrood
RAL 3000

bruinrood
RAL 3011

wijnrood
RAL 3005

sepiabruin
RAL 8014

acrylcolor, 
bruin 02

staalblauw
RAL 5011



verband gebracht.

Bruin  is de autochtone

kleur onder alle kleu-

ren.

Grijs en groen zorgen

voor een rustige decen-

te en terughoudende

kleurafstemming.

Groen is de kleur van

de natuur en frisheid.

Grijs geldt als zakelijk
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KLEUR WEKT
EMOTIES

acrylcolor: kleurveelvoud

acrylcolor-raamprofielen onderscheiden zich door hun intense kleur. Het

standaardprogramma omvat 13 actuele kleuren. Speciale kleuren zijn

(afhankelijk van de hoeveelheid) op wens leverbaar. Zij voegen zich eenvou-

dig in ieder ontwerp en zetten bij de vormgeving van een gebouw de punt-

jes op de i. De kleuren zorgen daarbij voor verschillende indrukken.

Rood is de duidelijk-

ste signaalkleur en het

symbool voor kracht,

dynamiek, levendig-

heid en warmte.

In rood worden details

opvallend op de voor-

grond geplaatst en als

stimulerend element

gebruikt.

Bruin behoord tot de

warme aardtonen. Het

geeft een gevoel van

geborgenheid, solidari-

teit en robuustheid en

wordt vooral met

rustieke materialen in

en neutraal en is in

combinatie met zilver

edel, stijlvol en repre-

sentatief.

Blauw is veruit de

meest geliefde kleur.

Zij werkt koel, rustge-

vend, zakelijk en ver-

leent een maritieme

sfeer. De kleurcombina-

tie blauw, groen en wit

geldt als symbool voor

ontspanning.  

briljantblauw
RAL 5007

agaatgrijs
RAL 7038

leigrijs
RAL 7015

mosgroen
RAL 6005

dennengroen
RAL 6009

creme
RAL 9001

(andere kleuren op aanvraag).

ultramarijnblauw
RAL 5002



HARMONIE 
VAN GEVEL 
EN RAAM

Met kleurrijke raam-

profielen plaatst U ac-

centen in de gevelvorm-

geving en worden

woonhuizen en bedrijfs-

gebouwen aantrekkelij-

ke blikvangers.

U kunt kiezen uit 13

gecoëxtrudeerde acryl-

color-kleuren. Hiermee

laten zich zelfs de meest

extravagante ontwer-

pen en regiotypische

kleurnuances verwe-

zenlijken.

Voor wat betreft deu-

ren en entreepartijen

staan de juiste profie-

len ter beschikking.
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Bij het kleurprocédé

van coëxtrusie wordt het

witte PVC basisprofiel

en het acrylglas in één

arbeidsproces met

elkaar verbonden. Door

het versmelten van deze

beide materialen wordt

een zijdemat profielop-

pervlakte geproduceerd

dat zonder problemen

stand houdt tegen, zon,

wind, regen, kou en

temperatuurschomme-

lingen.

Het acrylcolor-profiel

verlaat tweekleurig de

coëxtrusiematrijs.

COEXTRUSIE:
WAT IS DAT?

acrylcolor: kleurveelvoud

SSiinnddss  11998800 hanteert GEALAN het kleurprocédé van

coëxtrusie.

Voor de ervaring op dit gebied spreken het RRAALL--  ggooeedd--

kkeeuurriinnggssmmeerrkk voor acrylcolor en het ggooeeddkkeeuurriinnggssmmeerrkk

vvaann  hheett  SSüüddddeeuuttsscchheenn  KKuunnssttssttooffffzzeennttrruummss voor zich.

Het wettelijk beschermde vignet "IQ-raam-
systemen" staat voor de oplossingen en
systeemtechnieken en de kwaliteit van alle
producten en diensten van GEALAN raam-
systemen.
GEALAN ontwikkeld sinds vele jaren innova-
tieve profielsystemen voor de verwerkers van
haar raamprofielen en biedt klantgerichte
oplossingen voor problemen. 
Het IQ-vignet zorgt voor een constante kwali-
teit van GEALAN ramen en voor bescherming
tegen de concurrentie.

mmaattrriijjss aaccrryyllccoolloorr--pprrooffiieell

aaccrryyllggllaass

wwiitt  PPVVCC--bbaassiisspprrooffiieell



Intensiteit van de 
globale straling 
40° zonshoogte, 

60 000 Ix =  550W/m2
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De tweekleurige

acrylcolor-profielen (buiten

kleur, binnen wit) wor-

den via het coëxtrusie-

procédé vervaardigd.

Het procédé staat voor

kleurechtheid. Zelfs bij

geleidelijke uitwisse-

ling van raamelemen-

ten in één en hetzelfde

gebouw zijn na jaren

verschillen nagenoeg

niet vast te stellen.

KLEURECHT! HOGE
REFLECTIE!

De zonnestralen wor-

den door de witte

grondlaag onder de

infrarood doorlatende

acrylcolorlaag groten-

deels gereflecteerd.

Daardoor wordt de op-

warming van de profielen

duidelijk geminimali-

seerd. De temperatuur-

verschillen die tussen

zeer donkere en witte

ramen ontstaan, zijn

daarbij zeer gering.

Temperatuurresultaten bij zonnehoogstand (12 uur in de middag) 35°C.
Profielen onder 45° aan zonzijde. Gemeten met een infrarood-thermo-
meter (Intratherm D261, firma Chauvin Amoux).

reflectie en absorptie

ingekleurd acrylcolor
PVC-wit
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Ramen van acrylcolor-

profielen hebben een

zijdemat, glad en poriën-

vrij oppervlak. De ver-

smelting van PVC en

acrylglas door middel

van grote hitte, bewerk-

stelligt hun bijzondere

weerstandcapaciteiten.

arcylcolor-profielen

hebben niet alleen een

hoge krasvastheid,

maar onderscheiden

zich tevens door hun

weerstand tegen stof en

vuil.

Bij miljoenen auto-

achterlichten heeft

acrylglas zijn weer-

standkrachten tegen

agressieve weersin-

vloeden over de jaren

bewezen. 

Hetzelfde materiaal,

acrylglas, wordt voor

de oppervlakte van

GEALAN acrylcolor-

profielen gebruikt. Het

verhoogt de weerstand

tegen weersinvloeden,

zelfs bij extreme kli-

maatverhoudingen en

overige belastingen.

KRASVAST! WEERS-
BESTENDIG!

acrylcolor: kleurveelvoud



acrylcolor-ramen zijn

nagenoeg onderhouds-

vrij en eenvoudig te reini-

gen. Afbladderen, blaas-

vorming en lastig schil-

deren vervallen, andere

kosten ontstaan niet.

acrylcolor-ramen zijn vuil-

afstotend en met een-

voudige reinigingsmid-

delen makkelijk schoon

te maken. Probleemloos

is ook de verwerking van

de raamprofielen. De

precieze vervaardiging

en de constant hoge

kwaliteitsstandaard zor-

gen voor een eenvoudi-

ge montage.

acrylcolor-ramen zijn

volledig recyclebaar.

Ook reststukken die bij

de profielverwerking

ontstaan worden sinds

lange tijd in de pro-

fielkringloop terugge-

voerd. Oude ramen

worden tot granulaat

verwerkt en opnieuw

gebruikt. Het resultaat

is hoogwaardige kunst-

stof, die weer voor nieu-

we producten gebruikt

kan worden. Een

gesloten materiaalkring-

loop en een gering

energieverbruik is hier-

mee gewaarborgd.

ONDERHOUDSVRIJ
EN GEMAKKELIJK
REINIGBAAR!

100% 
RECYCLEBAAR!

GEALAN-raamsystemen
Bosscheweg 57 · NL-5056 KA  Berkel-Enschot
telefoon: +31 13 5335008 · fax +31 13 5334887
E-mail: gealan-raamsystemen@planet.nl  
Internet: www.gealan.net
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acrylcolor: kleurveelvoud
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