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Øešení èistých prostorù GEA
Vysoce kvalitní systémy

GEA je partner kterého zvolíte pro vaši
potøebu øešení èistých prostorù ve všech
oblastech použití. Systémy èistých pro-
storù GEA zabezpeèují požadovanou
èistotu vzduchu v oblasti farmaceutické
výroby a zdravotnictví, v elektrotechnic-
kém prùmyslu nebo ve výzkumu.
GEA dodává v úzké spolupráci se svými
partnery kompletnì hotové systémy od
koncepcí pøes projektování a výrobu až
po zkoušení a validaci.

Technologie používané zákazníkem jsou
urèujícím kritériem pro volbu tøídy èisto-
ty. Kvalifikovaný pracovní team myslí
vždy na systémové øešení, kde je vše, od
široké škály typù stìnových pøíèek a

podhledù až po systém klimatizace, nabí-
zeno v dokonalé symbióze. Peèlivost
provedení a vysoká kvalita výrobkù jsou
výsledkem dùkladného zpracování,
v rozsáhlé vlastní výrobì, které sjedno-
cuje jednotlivé detaily v celek. Pøi tom
jsou dodrženy všechny dùležité normy a
standardy. Rychlý pøehled o komplexním
systému vestavby èistých prostorù
získáte z vedlejší tabulky.

Projektování a výroba :
kompletní øešení od
jediného dodavatele

Široká nabídka pøíèek a stropù
- špièková kvalita ve všech
detailech



Systémy
pro èisté prostory

GEA
Pøednosti:

• Velkou investièní výhodou jsou vyni-
kající cenové a výkonové pomìry 

• Vše od jednoho dodavatele, pouze 
jeden zodpovìdný partner

• Pružné øešení “na míru” s velkým
podílem vlastní výroby

• Optimalizované náklady

• Široká evropská síť zástupcù GEA



Strategie pro každou aplikaci
Èistý prostor GEA -
"systém šitý na míru"

GEA Know - How
je pøedností v mnoha oborech.

Vše kompletní:
Stìny, stropy a veškerá
infrastruktura

Jako komplexní dodavatel øeší GEA
optimální schválenou koncepci pro
všechny oblasti užití a obory. GEA
vyrábí a dodává obklady, dìlicí
pøíèky, okna a dveøe pro èisté pro-
story, dále lehké, kazetové, panelové
a filtraèní stropy a laminisátory do
èistých prostorù.
Dalšími díly koncepce èistého pro-
storu jsou jemnì odstupòované vari-
anty filtrù a na míru naprojektované
a vyrobené zažízení na úpravu vzdu-
chu pro èistý prostor a výrobní tech-
nologii, vše vyvinuto a vyrobeno
firmou GEA.

Výhodou pro zákazníky je dlouho-
letá zkušenost GEA v oboru vzdu-
chotechniky .Vynikající a v EU certi-
fikované klimatizaèní jednotky a
výrobníky studené vody jsou toho
jasným dùkazem.



• Nemocnice

Kompetentní
øešení v oborech

Systém èistých prostorù GEA
je koncipován speciálnì pro
tyto obory:

• Laboratoøe
• Výzkumná pracovištì

• Elektronický prùmysl
• Biotechnologický prùmysl

• Farmaceutický prùmysl
• Výrobu kosmetiky

Pracovní procesy v systémech èistých
prostorù GEA jsou øízeny, regulovány
a protokolovány moderní MaR tech-
nikou. Regulace GEA DDC vizuali-
zuje procesy a dokumentuje jejich
prùbìh na histogramech.

Dùležitá pøednost:
velmi krátké dodací lhùty
Systémù Èistých prostorù
GEA



Systém èisté prostory GEA:
Variabilní øešení

Orientovaný na zákazníka, variabilní,
pružný - èisté prostory GEA jsou

dodávané jako komplexní systém podle
požadavku zákazníka.

Èisté prostory GEA se vyznaèují špièko-
vou kvalitou, vysokou peèlivostí výroby

a jednoduchou montáží.

Vysoká bezpeènost a spolehlivost

Definované tlakové pomìry jsou pøesnì
dodrženy, je zajištìna stálá tìsnost systému.
Dveøe jsou blokovány proti nežádoucímu
otevøení,toto zabezpeèení øídí integrované
regulaèní systémy .

Jednoduchá údržba

Údržba èistých prostorù GEA je snadná a
bezproblémová. Hladké rovné povrchy a
tìsnìné zaoblené napojení stìn, stropù a

podlah jsou pro to dobrým pøedpokladem.
Vysoká odolnost proti desinfekèním pro-

støedkùm ulehèuje èištìní. 

Vysoká pøesnost èistého 
prostoru GEA …

Vysoká kvalita a pøesnost Èistého pro-
storu GEA je také v detailech: svítidla

jsou vestavìna, rovnìž tøetí stupeò filtrace
je dokonale integrován v podhledu.

Varianty provedení pro každý 
požadavek

Stropy se dodávají ve tøech provedeních,
dìlicí pøíèky mohou být mimo standard-
ního lakovaného provedení vyrobeny
napø. z nerezové oceli. Výplò panelù je
možno zvolit z polyuretanové pìny nebo
z minerální vaty.

... jdeme až do nejmenšího detailu!

Spáry jsou redukovány na minimální
poèet, zaoblené rohy zùstávají stále
dokonale èisté. 



Systémy èistých prostorù GEA

Komplexní øešení
bez kompromisù
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GEA nabízí svým zákazníkùm
dokonalé systémové øešení
s kvalitními komponenty 

Lehké obložení, obklad Inwall
Systems®, stìnové pøíèky
Kazetové stropy
Filtry
Panelové stropy
Okna do èistých prostorù

Dveøe do èistých prostorù
Optimální bezpeènostní zaøízení
Jemnì odstupòované varianty filtrù
Na míru naprojektované zaøízení
na úpravu vzduchu pro èistý pro-
stor a výrobní technologii.
Výrobník studené vody
Øízení a regulaci, protokolování 
s MaR technikou
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Klimatizaèní zaøízení GEA
pro èisté prostory ...

Inteligentní koncepce klimatizaèních
jednotek GEA s rozsahem výkonù
od 900 do 115.500 m3 /hod  nabízí

vysokou flexibilitu pro projektování a
montáž s optimálnì odstupòovanými

moduly.

... a úprava vzduchu pro výrobní
zaøízení

Pro úpravu vzduchu pro èisté prostory a
výrobní technologické zaøízení nabízí
systém klimatizace GEA mnoho zaøízení.
Nejen vzduch v èistém prostoru, ale i
pøímo ve výrobním zaøízení mùže být
hygienicky èistì klimatizován. 

Výrobník studené vody GEA

Výrobníky studené vody GEA se
vyznaèují pøesností, tichým chodem a

minimálními provozními náklady.
Další výhody: hermetický šroubový

kompresor a ekologické chladivo
R-407C a R-134a.

Mìøicí, øídicí a regulaèní technika GEA

S digitálním øídicím systémem GEA DDC
mohou být øízeny jednoduché sytémy, ale

i komplexní výrobní procesy s vysokým
komfortem obsluhy, které mohou být

vizualizovány a protokolovány. Øízení
zaruèuje minimální odchylky systému.

Filtry GEA pro každou aplikaci

Systém èistých prostorù GEA mùže být
dodáván s filtry všech tøíd èistoty.
Rozsah dodávky sahá od kapsových filtrù
tøídy G3 až po vysoko efektivní filtry
z mikrovláken tøídy U16.

Klimatizaèní Split-systém pro kanceláøe

Doplòkovì nabízí GEA také dokonalou
klimatizaci pro kanceláøe - Split systémem.



Dodávka, montáž a validace

To je kompletní servis GEA

GEA je spolehlivý partner a dodava-
tel systémù èistých prostorù, který
zajistí svým zákazníkùm kompletní
servis vèetnì studií a projektù, výro-
by, dodávky, montáže a validace.

Dodávky: 
GEA dodává pro systémy èistých
prostorù komponenty pøezkoušené
dle pøíslušných norem. Sem patøí
také certifikované klimatizaèní jed-
notky, výrobníky studené vody stejnì
jako protipožární pøíèky a stropy
s hygienickými atesty a filtry odpo-
vídající národním i mezinárodním
normám.

Montáž: 
Jako komplexní prodejce nabízí
GEA zákazníkùm kompletní montáž

Èistých prostorù, vzduchotechniky a
filtrù vèetnì hydraulické  a elektro-
technické instalace všech kompo-
nentù. Dlouholeté zkušenosti našich
lokálních partnerù  jsou další výho-
dou pro zákazníky GEA.

Validace:
GEA pøipravuje systém èistých pro-
storù pro validaci prostøednictvím
vlastního inženýringu nebo ve spolu-
práci s odborníky vybranými zákaz-
níkem. GEA spoleènì se zákazníkem
vytváøí celkový validovaný systém
s výrobní technologií podle zásad
GMP.

Certifikované komponenty
èistých prostorù jsou pøez-
koušeny pøed dodávkou.

Validace podle smìrnic GMP
s podporou GEA



Individuální øešení pro všechna odvìtví

GEA reference

Nemocnice
• Thomayer nemocnice, Praha, Èeská republika
• Nemocnice Liberec, Èeská republika
• Nemocnice TGM , Ústi n/L, Èeská republika
• Nemocnice Sv.Anna , Brno, Èeská republika
• Vojenská nemocnice, Plzeò, Èeská republika
• Nemocnice Burdenko , Moskva, Rusko
• Nemocnice NGDU , Almetevsk, Rusko
• Nemocnice FSB clinic , Moskva, Rusko
• Nemocnice Irkutsk, Rusko
• Nemocnice ViraNord , Moskva, Rusko
• Nemocnice Jelenia Gora, Polsko

Ostatní  prùmysl
• Aeromatic-Fielder, Bubendorf, Švýcarsko
• BOR Glassworks, Nizhni Novgorod, Rusko
• Bosch, Wroclaw, Polsko
• HES kablo, Kayseri, Turecko
• Lonza Biotec, Kouøim, Èeská republika

Reference z celé Evropy vždy znovu
dokládají kvalitu a výhody GEA systému
èistých prostorù a potvrzují, že pomáháme
k úspìchu našim partnerùm.  

Vybrané refereèní akce

Farmaceutický prùmysl
• SwissCo, Sisseln, Švýcarsko
• Polfa Warszawa, Varšava, Polsko
• Polfa Pabianice, Lodž, Polsko
• Polfa Lublin, Lublin, Polsko
• Hexal, Varšava, Polsko
• Biowet, Pulawy, Polsko
• Rester, Izhevsk, Rusko
• Nishpharm, Nishni Novgorod, Rusko
• Biological Plant, Armavir, Rusko
• Verofarm, Belgorod, Rusko
• Farmak, Kijev, Ukrajina
• Darnitsa, Kijev, Ukrajina
• Pharmastart, Kijev, Ukrajina
• Biofarm, Bukurešť, Rumunsko
• Sofarma, Sofia, Bulharsko
• Balkanpharma, Razgrad, Dupnitza, Bulharsko
• Fresenius HemoCare, Hoøátev, Èeská republika.
• Zentiva, Praha, Èeská republika
• Zentiva, Hlohovec, Slovensko
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