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Fereastra 
mai bună



myWindow: fereastra 
potrivită pentru toţi

Pentru noi, fereastra nu este un produs pur tehnic, ci 
face legătura între spațiul de locuit și fațadă.

Prin lumina, căldura pătrunsă, panorama, ventilația 
și suprafețele atractive, fereastra determină calitatea 
individuală a spațiului de locuit. Fereastra este ele-
mentul determinant al proiectării fațadei și trebuie să 
îndeplinească criteriile ecologice, tehnice și pe cele 
relevante cu privire la siguranță.

Toate aceste cerințe nu pot fi îndeplinite printr-un 
simplu standard, ci necesită soluții inteligente, confi - 
gurate în funcție de situația specifică, particularitățile 
clădirii, arhitectură și preferințele individuale.

Cu ajutorul sistemelor noastre de ferestre dezvoltăm 
calea logică spre configurarea optimă a ferestrei.



În această linie de produse premium 
îmbinăm experiența noastră de mai 
multe decenii de dezvoltare a profi-
lelor: tehnologia întâlnește eleganța 
atemporală.

Greta® îmbină avantajele profilelor  
de ferestre PVC cu performanțele 
ecologice. Acest sistem de profile 
este produs cu sustenabilitate 
maximă: PVC-ul folosit provine 
100 % din ferestre vechi și resturi de 
producție.

Greta® acordă importanță stilului și orizontului larg: 
Acesta este sistemul nostru de profile cel mai sustenabil.

Fereastra cu 
perspectivă

„Gândirea sustenabilă și exigențele este- 
tice la noi sunt strâns corelate: pornind 
de la primul proiect, luăm în considerare 
întregul ciclu de viață al unui produs.”

Design minimalist,  
clar și tocuri înguste

Profi le din material  
plin – fără cașerare

Greta® are cele mai bune valori de 
izolare la nivelul casei pasive. 
Textura naturală cu aspect de beton 
transformă fereastra  într-un obiect 
de design atractiv – completați 
spațiul de locuit și fațada cu profile 
de ferestre în stil minimalist, clar.



Greta

Cine prezintă caracter, are stil: realMaterial 
renunță la aspectul perfect neted.

Design și
suprafețe

Pe lângă aspectul unic, Greta® oferă 
și o experiență haptică. În procesele 
de producție actuale, cu PVC reciclat 
nu se pot realiza suprafețe complet 
netede, motiv pentru care materialul 
reciclat până acum a fost utilizat 
doar în miezul profilului.
Profităm de textura unică și oferim 
un profil modern, care în varianta 
free impresionează prin designul de-
osebit de îngust.

Material durabil – design atemporal:

– rezistă la precipitații 

– rezistă la razele soarelui

– rezistă la solicitări mecanice

– este ușor de utilizat și de îngrijit

– se potrivește unui design de înaltă calitate

* în dezvoltare

Suprafețele cu aspect de beton se 
găsesc în pardoseli, panourile ușilor  
de intrare și amenajările interioare  
moderne – cu rețeta noastră,  
fereastra dvs. devine acum o parte  
atractivă a spațiului de locuit  
contemporan.

– Aspect natural cu efect de mică

– Cu garnitura gri

Proprietățile materialului:

„Arhitectura este armonia și concordanța tuturor  
elementelor, care se realizează astfel încât nimic  
nu poate fi eliminat, adăugat sau schimbat, fără  
a distruge întregul.” 

– Leon Battista Alberti

gri deschis gri granit* gri oliv*



Fiecare stil arhitectural impune 
cerințe diferite pentru ferestre. 
Făcând parte din sistemul modular 
flexibil greenEvolution, profilele 
Greta® pot fi adaptate individual la 
proiectul dvs. de construcție. Desig-
nul îngust permite suprafețe mari de 
geam pentru pătrunderea maximă 
a luminii: Astfel crește calitatea  
spațiului de locuit în clădirile renovate  
sau cele moderne. Textura unică 
realMaterial conferă căminului dvs. 
o atmosferă specială într-un stil  
minimalist, atemporal.

Fie vorba de renovare sau proiect de construcție nouă – 
cu Greta® indicaţi o conștientizare a stilului.

Design atemporal – 
potrivit oricărei arhitecturi

„Considerăm casa, spațiul de locuit  
și omul ca o singură entitate: fereastra 
potrivită îndeplinește cerințele din 
toate punctele de vedere.”



Greta – realMaterial
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Greta

De la producție până la reciclare, realMaterial Greta® parcurge un circuit 
închis. PVC-ul poate fi prelucrat cu consum mic de energie și, prin urmare, 
este ideal pentru revalorificare: ferestrele din material plastic pot fi prelucrate 
complet fără substanțe nocive și extrudate în profile noi.

Profilele noastre de ferestre au mai multe vieți – 
deoarece Greta® poate fi întotdeauna refolosit.

Cel mai sustenabil material
pentru ferestre – Greta®

Suprafață tactilă

Amprentă de CO2

Energie necesară 
în producție

Durată de viață

Valori U

Întreținere

Capacitate de reciclare 
și energie necesară

Preț

Lemn Aluminiu

„A acționa sustenabil, pentru noi  
înseamnă că: îmbinăm nevoile  
oamenilor cu cele ale mediului –  
grație tehnologiilor moderne.”

Greta® rămâne permanent
stabil și funcțional – datorită
îmbinării chimice și fizice de
colț a profilelor.

Stabilitate

Greta® poate fi format și 
prelucrat la temperaturi scăzute 

(aprox. 200 °C) – astfel se 
economisește energie primară 

la prepararea amestecului 
și extrudare.

Prelucrare cu eco- 
nomisire de energie

Valoare de izolare

Formarea și conductivitatea  
termică a produselor Greta® conduc 

la cele mai bune valori de izolare.

MD: Uw până la 0,73 W/(m2k)
AD: Uw până la 0,77 W/(m2k)

Ferestrele Greta® aproape că nu au nevoie
de îngrijire și întreținere – la o durată lungă
de viață, datorită unei rețete optimizate și
suprafețelor rezistente.

Durată lungă de viață

Greta® permite un circuit închis 
al materialelor, deoarece materialul 
este de până la șapte ori aproape 
complet reciclabil.

Capacitate de reciclare



Sustenabilitatea înseamnă utiliza-
rea în mod responsabil a materiilor 
prime și a energiei. 

Pentru producerea sistemelor no- 
astre de profile nu se taie copaci. 
Renunțăm la utilizarea ca materie 
primă a lemnului, care se regene-
rează încet, și folosim în schimb 
PVC reciclat: acest material plastic 
poate fi revalorificat complet de 
până la șapte ori. Astfel, economi-
sim resurse și contribuim la menți-
nerea oceanelor curate.

În cadrul dezvoltării și producției  
ne concentrăm asupra viitorului.

Greta® îmbină  
nevoile oamenilor  
cu cele ale mediului

bucăți grosiere  
de profil

material măcinat 
nesortat

material măcinat 
sortat

granulat

Într-un proces cu mai multe faze de lucru, din profilele de ferestre  
vechi se obține granulatul de PVC: baza pentru realMaterial Greta®.

Procesul de reciclare

Hidrocentrala noastră



Mai multe informații despre Greta® găsiți 
online – scanați codul QR și aflați mai multe 
despre fereastra mai bună.

Testări și certificate

– Certificare ISO 9001 
 (sistem de management al calității)

– Certificare ISO 50001 
 (sistem de management al energiei)

– Certificare VinylPlus (sustenabilitate)

– EPD-uri (compatibilitate cu mediul)

Profilele 
în detaliu
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Casetă tehnică
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Avem fereastra potrivită 
cerințelor dumneavoastră – 
grație experienței de zeci de ani în 
dezvoltarea profilelor și extrudarea 
PVC. Durabil, configurabil individual 
și sustenabil încă de la început: dez-
voltăm constant sistemele noastre, 
pentru a vă oferi deja astăzi fereastra 
perfectă a viitorului.


