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GEALAN CLIMA CONTROL

GECCO 3
Wentylacja systemowa



GEALAN Polska Sp. z o. o.
ul. Rudzka 31 · 95030 Rzgów
telefon +48 (0) 42 / 2 25 21 30
fax +48 (0) 42 / 2 25 21 35
E-mail: info@gealan.pl 
Internet: www.gealan.pl

GECCO 3 – 
nawiewnik dla systemów profili
z uszczelnieniem oporowym
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Z powodu niewłaściwej wenty-

lacji i stosowania zbyt szczel-

nych elementów budowlanych 

coraz częstszym problemem 

pomieszczeń mieszkalnych staje 

się pleśń.

Jest mała, niewidoczna i działa         

w ukryciu. Mała klapka o dużym 

działaniu robi z okna normalnego 

- okno rozszczelnione.

Automatyczny system wenty-

lacyjny GECCO 3 zapobiega pow-

stawaniu uciążliwych  przeciągów 

w pomieszczeniu oraz pleśni              

w mieszkaniach. Mała klapka IQ 

znajduje się od strony pomiesz-

czenia na górnej krawędzi skrzyd-

ła i może swobodnie obracać się 

w obudowie. W stanie spoczynku 

klapka jest otwarta, dzięki czemu 

powietrze może bez przeszkód 

napływać do pomieszczenia. 

Natomiast przy silniejszych 

podmuchach wiatru obraca 

się i zamyka kanał powietrzny. 

Kiedy tylko siła wiatru słabnie, 

klapka otwiera się automa-

tycznie i powietrze może znowu 

swobodnie cyrkulować.

Ten inteligentny system - wielo-

krotnie wyróżniany nagrodami         

w dziedzinie innowacji budowla-

nych - dba o regulowaną wy-

mianę powietrza między wnę-

trzem pomieszczenia a światem 

zewnętrznym. Polepsza klimat           

w pomieszczeniu oraz zwiększa 

komfort mieszkania.

Pracuje automatycznie;
błąd w obsłudze jest
wykluczony.

Zapobiega powstawaniu 
uciążliwych przeciągów
oraz pleśni.

Zapewnia podstawową
wentylację, nie zastępuje 
wietrzenia pomieszczeń.

Jest łatwy i szybki w montażu,
nie wymaga dodatkowych
elementów okiennych.

Może być zamontowany we 
wszystkich systemach profili 
z uszczelnieniem oporowym.

Spełnia wszystkie wymogi 
obowiązujących przepisów
i norm.

Przy różnicy ciśnienia 20 Pa 
zapewnia w ciągu godziny 
wymianę 8,27 m3 powietrza.

Nie pogarsza
dźwiękoszczelności:           
okna bez GECCO 3 - 47 dB,
okno z GECCO 3 - 44 dB.

Zarodniki pleśni
pod mikroskopem
elektronowym

Zalety systemu
wentylacyjnego GECCO 3:

GECCO:

genialnie proste -   

po prostu genialne

W stanie spoczynku klapka pozostaje 
otwarta -  powietrze cyrkulując bez
przeszkód,  zapobiega tworzeniu się 
pleśni.

Przy silniejszym podmuchu wiatru klapka
zamyka kanał powietrzny i zapobiega 
powstawaniu nieprzyjemnego zjawiska 
przeciągu.  

GECCO 3 montowane jest         
na górnej krawędzi skrzydła 
od strony pomieszczenia.

Partner firmy GEALAN chętnie Państwu doradzi:

Może być opcjonalnie
wyposażony w blokadę
zamykającą kanał wentylacyjny.


