A melhor
janela
Design
Inovação
Recycling

salamander-windows.com

myWindow: a janela
perfeita para cada pessoa
Para nós, a janela não é um produto meramente
técnico, senão um elemento que liga a casa à fachada.
Uma janela proporciona calor, luminosidade, ventilação e acabamentos percetíveis ao tato, determinando
o nível de habitabilidade de cada vivenda. É o elemento mais significativo do design da fachada e deve satis
fazer critérios ecológicos, técnicos e de segurança.
Todos estes requisitos não podem ser cumpridos com
um produto padrão, mas requerem soluções inovadoras
configuradas de acordo com a localização específica
do projeto, características de construção, a arquitetura
e as preferências individuais.
Com os nossos sistemas de janelas, desenvolvemos
logicamente a configuração ideal da janela.

„Para nós, a sustentabilidade e a
estética andam de mãos dadas: desde o
primeiro esboço temos em consideração
todo o ciclo de vida de um produto.“

A janela
com futuro
Estilo e visão de futuro con Greta®:
o nosso sistema de perfis mais sustentável.

Nesta linha premium combinamos a
nossa experiência de várias
décadas no desenvolvimento de
perfis: a tecnologia junta-se à
elegância intemporal.
Greta® combina os benefícios dos
perfis de janela de PVC com o
desempenho ecológico. Este sistema
de perfis é produzido com a máxima
sustentabilidade possível: o PVC
utilizado provém ao 100 % de janelas
antigas e restos de produção.

Greta® apresenta os melhores
valores de isolamento, a níveis de
casa passiva. A textura com a aparência de concreto transforma a
sua janela num objeto de design
novo: con-figure o seu espaço vital
e a sua fachada com perfis de janela
claros e minimalistas.

Perfis de material maciço
sem revestimento

Design claro e minimalista
com aros de linhas reduzidas

Design e
superfícies

„A arquitetura é a harmonia e o equilíbrio de todas as partes,
alcançados de forma que nada possa ser eliminado,
adicionado ou modificado sem destruir o todo.“

Estilo tem o que mostra carácter:
realMaterial que prescinde
do alisamento perfeito.

– Leon Battista Alberti

Propriedades do material:
Além disso do seu aspeto único,
Greta® oferece uma experiência
táctil. Os processos de produção
atuais não permitem alcançar super
fícies completamente lisas com
PVC reciclado, por isso o material
reciclado até hoje só há sido utilizado
no núcleo dos perfis.

Podem encontrar-se superfícies
com aspeto de concreto em revestimento no chão em portas e em
designs modernos de espaços
interiores. Com a nossa fórmula,
a janela converte-se agora numa
parte tátil da vida contemporânea.

– Aspeto natural com efeito mica
– Com vedantes cinzentas

Aproveitamos a textura única para
oferecer um perfil moderno, que na
variante free se distingue por um design particularmente esbelto.

Material duradouro – design intemporal:

Cinzento Claro

Cinzento Pedra*

Cinzento Oliveira*

Greta
– suporta precipitações
– suporta radiação solar
– suporta cargas mecânicas
– é prático e de fácil manutenção
– ideal para designs de alto standing

em desenvolvimento

*

Design intemporal para todos
os estilos arquitetónicos
Seja uma reforma ou uma obra nova,
com con Greta® vai sempre mostrar estilo.

„Vemos a vivenda, o espaço
interior e o ser humano como
uma unidade, a janela adequada
cumpre todos os requisitos.“

Cada estilo constructivo coloca diferentes requisitos para uma janela.
Como compontente do sistema mo
dular greenEvolution Greta® os perfis
podem adaptarse individualmente ao
seu processo construtivo. O design
em linhas esbeltas permite fabricar
grandes superfícies de envidraçamento para alcançar uma grande
quantidade de luz. Tanto os de edifício antíguos como as construções
modernas ganham em habitabilidade. A textura exclusiva realMaterial
consegue que a sua vivenda tenha
um marco especial num estilo minimalista atemporal.

O material mais sustentável
para janelas: Greta®

„Para nós, agir de forma sustentável
significa combinar as necessidades do
ser humano e as do ambiente com a
ajuda das mais recentes tecnologias.“

Os nossos perfis de janela têm muitas vidas –
porque Greta® pode ser usado uma e outra vez.

Durabilidade
As janelas Greta® apenas requerem
pouco cuidado e manutenção – têm
uma longa vida útil graças a uma
fórmula especial e superfícies mais
resistentes.

Da produção à reciclagem, o verdadeiro material realMaterial Greta®
move-se nun ciclo fechado. O PVC pode ser reciclado com um consumo
de energia reduzido e, portanto, é ideal para reutilização: as janelas de PVC
podem ser completamente reprocessadas sem contaminação e transformarse em novos perfis.

Valor de isolamento
A forma e a transmitância térmica de Greta® permiten obter
valores elevados de isolamento.

Estabilidade

MD: Uw até 0,73 W/(m2k)
AD: Uw até 0,77 W/(m2k)
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Processamento de
baixo consumo
energético
Greta® pode ser moldado e processado a baixas temperaturas (aprox.
200ºC), poupando energia primária
durante a mistura e a extrusão.

Graças à ligação química e
física dos cantos dos perfis,
a Greta® permanece estável
e funcional de uma forma
duradoura.

Reciclabilidade
Greta® permite um ciclo de
material fechado, já que o material
é reciclável quase 100 % até em
sete processos.

Greta combina as
necessidades do ser humano
com as do meio ambiente
®

No desenvolvimento e na produção
mantemos uma perspetiva de futuro.
A sustentabilidade significa a utilização responsável de matérias-primas
e energia.
Para a produção dos nossos sistemas de perfis, nenhuma árvore é
cortada. Dispensamos a madeira,
uma matéria-prima que é lentamente
renovada, apostando pelo PVC reciclado, este material pode ser totalmente reciclado, usando até sete
processos. Desta maneira poupamos
recursos e contribuímos a preservar
oceanos limpos.

Nossa central hidrelétrica

O processo de reciclagem
Num processo de várias etapas, a partir de janelas antigas, obtêm-se grãos
de PVC: a base para o nosso realMaterial Greta®.

Pedaços de perfiles

Material
esmagado
não classificado

Material
esmagado
classificado

Granulado

Os perfis em
detalhe
Mais informações sobre Greta® podem
ser consultadas no nosso site. Digitalize o
código QR e veja mais de perto a melhor janela.
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Temos a janela perfeita para as
suas necessidades
graças a décadas de experiência
em perfis e extrusão de PVC. Durável,
com design individual e sustentável
desde o início: refinamos constantemente os nossos sistemas para
oferecer hoje a janela perfeita
do futuro.
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