
salamander-windows.com

Bucurați-vă de ferestre
Calitate, funcționare, design – și multe altele cu Salamander.
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Salamander Industrie-Produkte GmbH este o companie familială bavareză 
activă la nivel mondial, cu o cotă de export de peste 70% și o cifră de afaceri a 
grupului de peste 260 de milioane de euro.

Grupul este activ în trei domenii de afaceri. Cea mai mare pondere o are  
Salamander Window & Door Systems: Sistemele noastre de profi le pentru tâm-
plăria PVC, deosebit de efi ciente din punct de vedere energetic, sunt fabricate 
corespunzător exigențelor ecologice. Datorită produselor noastre, facem parte 
dintre cei mai importanți furnizori de sisteme pentru producătorii de ferestre 
din Europa.

În sectorul nostru tradițional suntem astăzi lideri mondiali. Continuăm speciali-
zarea originală a companiei noastre împreună cu Salamander SPS GmbH & Co. 
KG. Materialul din fi bre de piele dezvoltat de noi este un produs ecologic, 100% 
reciclabil, reprezentând o alternativă sustenabilă, ieftină și performantă pentru 
pielea autentică.

În cadrul companiei Salamander Technische Kunststoffprofi le dezvoltăm și 
fabricăm prin extrudare profi le individuale, pentru cerințele specifi ce ale clien-
ților.

Istoria noastră de peste o sută de ani, ne ajută să dezvoltăm în locația din  
Türkheim produse inovative, sustenabile și digitalizate.

Salamander - un brand tradițional 
și un grup de companii activ la nivel 
mondial în proprietatea unei familii

Istoria de succes „Made in Germany” 
a companiei de peste o sută de ani.

Despre noi

Soluționarea succesiunii 
din 2017 garantează 
continuarea dezvoltării 
companiei.

Peste 1.800 de clienți  
în toată lumea

Peste 1.450 de angajați 
în toată lumea

Producție totală de peste 
260 mil. € (situația 2019)

Familia de proprietari ai grupului Salamander: 
Till Schmiedeknecht, Götz Schmiedeknecht, Dr. Heyo Schmiedeknecht
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Extrudarea profilelor reprezintă domeniul princi-
pal al grupului Salamander Industrie-Produkte.

Producem profilele noastre de calitate în patru 
locații și le desfacem prin filialele noastre interna-
ționale și partenerii comerciali în peste 53 de țări.

Prin această rețea mondială exportăm tehnologia 
germană și cunoștințele noastre de marketing 
din Allgäu în întreaga lume – garantând astfel dis-
ponibilitatea produselor noastre la același nivel 
înalt peste tot în lume.

Salamander la nivel mondial

Brazilia,
São José dos Pinhais

Spania, 
Rabade

Germania, 
Türkheim 
sediul principal al companiei

Locații de producție

Locații depozite

Piețe de export

India,  
Pune

Polen, 
Włocławek

Austria, 
Micheldorf

Ucraina, Krivoy Rog

Rusia,  
VladimirBelarus, 

Brest

Salamander astăzi – 
interconectat pe 
plan mondial
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Salamander a fost unul dintre primii producători de încăl-
țăminte care s-a ocupat de comercializarea produselor 
sale și a oferit pantofii Salamander clienților prin intermediul 
rețelei proprii de filiale.

Salamander a început să producă piese din material 
plastic în anii 1970, punând astfel bazele grupului de com-

Inovațiile orientate 
către clienți au tradiție 
la Salamander

Mai bine de 100 de ani, numele Salamander 
înseamnă dezvoltarea și comercializarea 
produselor orientate spre clienți.

Marca Salamander are o istorie plină de 
evenimente: fiind un grup de companii 
administrat de o familie, suntem încă 
înrădăcinați în Allgäu și acordăm o 
importanță deosebită inovației în funcție 
de necesitățile clienților noștri.

Istoricul

Cine nu-l cunoaște? 
În timp ce adulții făceau 

cumpărături, copiii puteau 
petrece timpul cu aventurile 

sale: salamandra de foc 
„Lurchi” a fost eroul revistelor 

noastre de benzi desenate.

panii din prezent. Până în acest moment, accentul a fost pe prelucrarea 
pielii.

Materialul de reciclare „LEFA” reprezintă modul nostru de gândire orientat 
ecologic – acest material 100% sustenabil din fibre de piele este obținut din 
reziduuri de piele autentică, care rezultă ca surplus în urma procesului de 
producție.

Sustenabilitatea reprezintă de multă vreme un subiect central la Salamander: 
alimentarea cu energie electrică a producției noastre la sediul din Türkheim 
este acoperită parțial de o hidrocentrală încă din 1917. În producție ponderea 
energiei electrice ecologice din energii regenerabile este în continuă creștere.

Marca Salamander se caracterizează până azi prin cultura progresului și de 
marketing. Încă de la început, toate produsele noastre scot în relief conceptul 
de sustenabilitate, reciclare și inovație.
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Achiziționarea de 
terenuri înTürkheim:
Locație de producție cu 
hidrocentrală

Dezmembrarea companiei 
Salamander AG în urma 
schimbărilor în comerțul 
de încălțăminte

Pierderi extreme în afacerile 
din Europa de Est

Standardizarea magazinelor 
și extinderea afacerilor din 
Europa de Est

Producția materialelor din 
fibre de piele pentru ștaifuri și 
branțuri

Extrudare de material plastic 
pentru profile de ferestre și uși

Începutul turnării materialelor 
plastice prin injecție pentru 
tocurile pantofilor de damă

Ocuparea integrală a 
forței de muncă în ciuda 
penuriei de energie, cerere 
mare pentru încălțăminte

Istoricul Salamander

Trecerea de la producător multilateral de pantofi la 
expert inovator în sisteme de profile și materiale 
din fibre de piele.

Istoricul

Preluarea companiei Salamander 
Industrie-Produkte de către  
Dr. Heyo Schmiedeknecht

Aniversarea de 100 de ani a 
grupului Salamander Industrie- 
Produkte

Finalizarea schimbului de 
generații: Transferul companiei 
către Götz și Till Schmiedeknecht

Înființarea filialei braziliene 
în Curitiba/Brazilia

Lansarea pe piață a sistemului 
modular greenEvolution

Till Schmiedeknecht 
se alătură consiliului 
de administrație SIP

Götz Schmiedeknecht devine 
partener și manager

Lansarea pe piață a sistemului 
bluEvolution 92

Lansarea pe piață a 
sistemului Streamline MD

Lansarea pe piață a 
sistemelor evolutionDrive HST 
și evolutionDrive SF76

Înființarea filialei indiene 
în Mumbai/India

Lansarea pe piață a 
sistemului bluEvolution 82

Lansarea pe piață a 
sistemelor Streamline 60 
și evolutionDrive SF60

Extinderea și integrarea mai 
strânsă a organizației din 
Polonia

Începerea vânzărilor 
în India/Brazilia

1917

1936

1960

Al 2-lea 
război 

mondial

2004

1990

1980

1973

2017

2020

2016

2018

din 2004

2012

2009

2010

2013



12

Viziunea noastră despre viitorul ferestrelor

„La ora actuală totul 
este digitalizat. 

De ce nu și consultanța 
pentru ferestre?”

myWindow: fereastra 
potrivită pentru toată 
lumea

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, de 
asemenea, elementul determinant al proiectării fațadei  
și trebuie să îndeplinească criterii ecologice, tehnice și 
de siguranță.

Toate aceste cerințe nu pot fi îndeplinite printr-un simplu 
standard, ci necesită soluții inteligente, configurate 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.
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Cu metoda noastră special dezvoltată, veți găsi 
fereastra care corespunde cerințelor dumneavoastră 
și se potrivește locuinței dvs.

Cerințele clienților

Strategiile de optimizare a luminii și energiei pătrunse, autenticitatea istorică, 
stilul regional, alegerea individuală a designului și materialelor, factorii eco-
logici, cum ar fi izolarea și reciclarea, precum și costurile

Condiții climatice și situații locale

Curba și diferențele de temperatură, cantitatea de precipitații, orele însorite, 
zăpada, încărcările din vânt, statistica de efracție, poluarea aerului, poluarea 
fonică, altitudinea față de nivelul mării

Caracteristicile obiectivului

Anul construcției, tipul clădirii, suprafața locuibilă, etaje, materialul tocurilor, 
vitrare, orientarea casei în funcție de coordonatele GPS, numărul de ferestre pe 
laturile casei, tipurile de ferestre, numărul de traverse, dimensiunea ferestrelor, 
analiza situației luminii pătrunse: comparația între situația de iluminare 
reală/prevăzută

Principiul C3 Salamander: 
Drumul spre configurarea 
optimă a ferestrei

Climate 
(Climă)

Case 
(Caz)

Client 
(Client)

Principiul C3: trei pași spre fereastra perfectă

Următorii factori determină în mod decisiv, dacă fereastra aleasă 
se potrivește clădirii și influențelor externe:

În funcție de locația geografică, există diferite 
cerințe pentru ferestrele dumneavoastră.

Noua fereastră trebuie să corespundă condițiilor climatice ale locuinței 
dumneavoastră: De exemplu Germania este împărțită în 15 zone climatice 
diferite privind temperatura, orele însorite, precipitațiile, zăpada și încărcările 
din vânt. Acestora li se adaugă alte criterii, cum ar fi altitudinea, poluarea 
fonică, poluarea aerului și statisticile de efracție pentru locație.

Locația nu înseamnă doar 
locația geografică

Climate (Climă)

polară

subtropicală

subpolară

tropicală

temperată

subecuatorială

ecuatorială
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Principiul C3: trei pași spre fereastra perfectă

De la începutul secolului XX, stilurile arhitecturale și materialele de con-
strucție s-au schimbat mereu. Motivele acestor schimbări au fost variate: 
influențe economice și disponibilitatea resurselor, schimbări în modul 
nostru de viață, precum și apariția de noi stiluri arhitecturale. Fiecare dintre 
aceste epoci de construcție impune cerințe diferite unui sistem de ferestre: 
Suprafața geamului și lumină pătrunsă, valorile de izolare și forma ferestrei, 
dar și geometria și suprafața profilelor trebuie adaptate la clădire.

Varietatea de forme și design în construc-
ția ferestrelor a atins apogeul la începutul 
secolului. Ferestrele în 2 canate și lumina- 
tor, ferestrele trifore sau ferestrele tip ca- 
setăcu luminatoare împărțite cu șprosuri 
sunt tipice pentru perioada wilhelmiană.

Ferestrele clădirii noi respectă principiul 
„forma urmează funcția”. În majoritatea 
cazurilor se montează ferestre asimetrice 
cu o cercevea mare și una mică și toc 
împărțit în mod corespunzător.

La începutul anilor ‚50, oamenii se orien- 
tează încă spre arhitectura antebelică. 
Ferestrele mici, verticale se realizează  
în mare parte din lemn și sunt vitrate cu 
geamuri simple.

Începutul secolului XX

1890–1914
Anii ‚20 și ‚30

1920–1939
Anii ‚50

1946–1959

Fereastra – parte integrantă 
a istoriei arhitecturale

Avem soluția adecvată pentru fiecare stil arhitectural.

Case 
(Caz)

Fereastră standard

Fereastră modernă 
cu suprafață mare de geam

Fereastră de epocă

În anii ‚60, predomină ferestrele cu tocuri 
de lemn în culori deschise și vitraje simple. 
Izolat există și câteva ferestre de aluminiu. 
Datorită costurilor reduse de încălzire, 
formatul ferestrelor devine tot mai mare

Datorită noii sensibilizări privind eficiența 
energetică după crizele petroliere din anii 
‚70, normelor de izolare termică din 1977 
și reînvierii neoistorismului, dimensiunea 
ferestrelor tinde să scadă.

Datorită optimizării energetice, în ultimele 
trei decenii pentru construcția ferestrelor 
sunt tipice suprafețele de fereastră mai 
mari, elementele din podea în tavan și 
balcoanele franceze.

Anii ‚60 și ‚70

1960–1979
Anii ‚80

1980–1989
Anii ‚90 până în prezent 

1990–2020
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Lumina difuză pătrunsă prin ferestrele din 
latura nordică este deosebit de adecvată 
pentru spațiile de lucru.

Spațiile orientate spre sud vara rămân răcoroase 
și umbroase datorită poziției înalte a soarelui.

Orientarea ferestrelor este decisivă.

Pătrunderea optimă a luminii și căldurii

Calitatea luminii și bilanțul energetic diferă semnificativ în funcție de punctele cardinale, 
determinând astfel designul și echiparea ferestrelor.

Nord

– Lumina constant difuză este preferată preponderent de artiști sau pentru muncă. 
– Căldura redusă pătrunsă în timpul verii este un avantaj, iarna accentul se pune pe izolația termică. 
– Ferestre mai mici pentru locuințe, ferestre mari pentru studiouri și locuri de muncă – aici atenție 
 sporită la izolarea termică.

Est

– Unghiul mic de incidență al razelor solare accentuează contururile.
– Căldura pătrunsă dimineața este de obicei benefică. 
– Suprafețele mari de fereastră sunt ideale.

Sud

– În sud, razele directe ale soarelui permit utilizarea la maximum a luminii.
– Iarna, datorită poziției mai joase a soarelui, latura sudică beneficiază de pătrunderea optimă a luminii 
 și căldurii.
– Vara, unghiul de incidență mai abrupt are ca efect umbrirea naturală.
– Aici trebuie realizate suprafețe maxime de fereastră. Datorită efectului de umbrire naturală, protecția 
 solară poate fi adesea obținută prin măsuri simple.

Vest

– Soarele cald la apus cu umbre lungi este preferat de mulți fotografi. 
– Poziția joasă a soarelui în timpul verii, în vest are ca efect pătrunderea intensă a căldurii. 
– Suprafețele mari de fereastră sunt utile, dar trebuie prevăzute cu sisteme de umbrire.

În funcție de planul de bază al clădirii, utilizarea spațiului și orientare, este necesară o strategie 
individuală pentru alegerea și combinarea optimă a sistemelor de ferestre.

Principiul C3: trei pași spre fereastra perfectă

Solstițiul de vară: 62,5° 
21 iunie, ora 12, 

51° latitudine nordică

Solstițiul de iarnă: 15,5° 
21 decembrie, ora 12, 
51° latitudine nordică

Zenit

S N

E

V

Case 
(Caz)

Unghiul de incidență a razelor de soare 
se modifică în funcție de anotimp. 
Acest fapt trebuie avut în vedere la 
proiectarea ferestrelor:
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Fereastra dvs. 
îmbunătățită digital
greenEvolution este platforma noastră inovatoare 
și sustenabilă. Acest sistem de profile permite un 
nivel de individualizare deosebit de ridicat și oferă 
o varietate atractivă de design și materiale.

„Vrem să trăim sustenabil – 
dar nu acceptăm compromisuri 
cu privire la stil.”

Principiul C3: trei pași spre fereastra perfectă

Îndeplinirea sistematică 
a preferințelor clientului

Cu principiul C3, pot fi cuantificate caracteristicile soluției de 
fereastră și se pot dezvolta strategii de optimizare. Astfel, 
caracteristicile produsului, cum ar fi pătrunderea luminii și 
căldurii, valoarea U și autenticitatea istorică sunt ușor de 
înțeles, iar variantele pot fi comparate între ele.

Prin urmare, impactul asupra climatului locuinței este clar, iar 
decizia pentru fereastra potrivită este îmbunătățită pe baza 
realităților.

Case 
(Caz)
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greenEvolution 
max

greenEvolution 
curve

greenEvolution 
box

greenEvolution 
flex

greenEvolution 
flex A

greenEvolution 
free

Un sistem, șase variante, 
caracteristici optime de produs

Platforma greenEvolution

+ +

+

+

+

+ +

+ + +

+ + + + + + + + +

+ +  + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + +

Statică
Auten
ticitate

max

flex

curve

flex A

box

free

eco

eco

realMaterial

realMaterial

Protecție antipră
bușire, antiefracție 
și protecție fonică

Pătrundere 
lumină / 
căldură UW

Soluții de sistem 
greenEvolution Tip fereastră

Fereastră 
standard

Fereastră modernă 
cu suprafață mare 
de geam

Fereastră 
de epocă

Platforma sustenabilă, flexibilă și 
digitală pentru soluții individuale
Cu șase variante de profile compatibile 
pentru configurarea optimă a ferestrelor.

Cele șase sisteme de profile diferite sunt compatibile din punct de vedere al 
dotărilor și accesoriilor, și pot fi prelucrate într-un număr mare de ferestre sau 
uși care se potrivesc cu locația și stilul clădirii dvs., vă sprijină în economisirea 
de energie și vă completează locuința cu un design individual.

Datorită compatibilității și complexității reduse, partenerii noștri în construcție 
și vânzări de ferestre beneficiază de un efort mai mic în ceea ce privește 
depozitarea, prelucrarea și fabricația.

Adâncime constructivă toc: 76 mm
MD până la Uf: 1,1 W/(m2K)
MD până la Uw: 0,75 W/(m2K)
AD până la Uf: 1,2 W/(m2K)
AD până la Uw: 0,78 W/(m2K)
Vitraj până la 48 mm

Adâncime constructivă toc: 76 mm
MD până la Uf: 1,0 W/(m2K)
MD până la Uw: 0,73 W/(m2K)
AD până la Uf: 1,1 W/(m2K)
AD până la Uw: 0,77 W/(m2K)
Vitraj până la 48 mm

Adâncime constructivă toc: 76 mm
MD până la Uf: 1,0 W/(m2K)
MD până la Uw: 0,73 W/(m2K)
AD până la Uf: 1,1 W/(m2K)
AD până la Uw: 0,76 W/(m2K)
Vitraj până la 56 mm

Adâncime constructivă toc: 76 mm
MD până la Uf: 1,0 W/(m2K)
MD până la Uw: 0,73 W/(m2K)
AD până la Uf: 1,1 W/(m2K)
AD până la Uw: 0,77 W/(m2K)
Vitraj până la 48 mm

Adâncime constructivă toc: 76 mm
MD până la Uf: 1,0 W/(m2K)
MD până la Uw: 0,73 W/(m2K)
AD până la Uf: 1,1 W/(m2K)
AD până la Uw: 0,77 W/(m2K)
Vitraj până la 48 mm

Adâncime constructivă toc: 76 mm
MD până la Uf: 1,1 W/(m2K)
MD până la Uw: 0,74 W/(m2K)
AD până la Uf: 1,2 W/(m2K)
AD până la Uw: 0,77 W/(m2K)
Vitraj până la 48 mm
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eco

Greta® combină suprafețele atractive cu sustenabilitate 
maximă și izolare termică optimă. Experții noștri în ma-
teriale au elaborat o rețetă de reciclare care conferă 
ferestrei culoare și simț tactil.

Profilele sunt fabricate cu energie din surse regenerabile 
și pot fi reciclate 100%.

Suprafețe atractive: Greta® / realMaterial

Cu suprafețele tactile, 
fereastra devine o parte 
atractivă a locuinței

Transformăm ferestrele din material plastic în ceva special: cu suprafețele 
noastre special dezvoltate, fereastra devine parte a propriului dvs. stil de 
locuit. Profitați de toate avantajele unei ferestre din material plastic, cu as-
pectul și haptica unei game largi de materiale reale. Proiectați-vă individual 
căminul până la cele mai mici detalii.

Cu realMaterial vă oferim sistemul 
modular greenEvolution în materi-
ale autentice. Acestea sunt apli-
cate pe profil printr-un procedeu 
de cașerare.

Pentru producție se utilizează ma- 
terial reciclat, iar fereastra poate  
fi returnată conform procedeului 
standard în circuitul materialelor.

Profilele noastre de calitate radi- 
ază într-un alb pur și strălucitor. 
Materialul plastic este preparat 
pe baza unei rețete speciale de 
PVC și este colorat uniform în toa- 
tă profunzimea. Datorită supra- 
fețelor rezistente la murdărire, 
profilele Salamander își păstrea-
ză aspectul alb strălucitor chiar și 
după mulți ani, și sunt deosebit de 
ușor de întreținut.

Principala noastră atracție: 
albul Salamander.

Cupru netratat pentru 
aspect vintage

Furnir de lemn 
autentic pentru o 
atmosferă de locuit 
naturală

Material embosat 
din fibre de piele – 
fabricat din resturi 
de piele autentică

Fața interioară

Aluminiu cu aspect de 
oțel inox periat

gri deschis

gri oliv*

gri granit*

Pentru variantele de profile 
flex A și free 

Textură produs din PVC 
reciclat 100%

Atât pe exterior  
cât și pe interior

* în dezvoltare

Fața exterioară

upcycledLeather realMetal

realCopper

realWood
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Ajutor practic de zi cu zi pentru 
orele de aerisire potrivite.

myWindow play

Aplicația de aerisire vă oferă în primul rând recomandări inteli-
gente pentru aerisire pe bază de geo-date. În funcție de vânt, 
condiții meteo și numărul de polen, myWindow play determină 
orele de aerisire optime pentru dvs. Dezvoltarea în continuare 
pentru utilizarea ca widget meteo și ca „pașaport fereastră” 
pentru asistență în subiecte de garanție și service este în lucru.

Aplicația de măsurare și configurare 
pentru partenerii noștri.

myWindow record professional

Cu acest instrument de proiectare digitală, partenerii noștri, pe 
parcursul consultanței, configurează ferestrele deja la fața 
locului – pe baza informațiilor și recomandărilor din aplicația 
myWindow record. Grație aplicației, furnizorul dvs. vă poate 
pune la dispoziție o ofertă calificată cu ferestre adaptate indivi-
dual. Măsurătorile se efectuează cu ajutorul realității augmen-
tate (AR).

Consultanță digitală: lumea aplicațiilor noastre

În consultanța noastră digitală pentru ferestre vă îndrumăm pas cu pas 
prin toate aspectele importante. Aplicația Salamander myWindow record 
determină cerințele dvs. individuale privind soluția optimă pentru ferestre: 
pur și simplu completați detaliile proiectului de construcție pe interfața 
ușor de utilizat și aflați informații generale suplimentare interesante 
despre clădirea dvs.

myWindow record: 
Determină combinația dvs. optimă 
de ferestre pe baza principiului C3

Grație aplicației, partenerii noștri în comer- 
cializarea ferestrelor vă pot oferi un sistem 
de ferestre cu valoare adăugată personală: 
adaptate special necesităților dvs.

Partenerii noștri în construcția de 
ferestre sunt sprijiniți prin aplicație 
în mod optim în vânzările directe.

Găsiți fereastra care se potrivește perfect 
cerințelor dvs. și puteți beneficia de toate 
avantajele la proiectul dvs. de construcție.
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0,80 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *

Cel mai sustenabil material pentru ferestre – PVC

Cel mai sustenabil material 
pentru ferestre – PVC

La fabricarea profilelor de ferestre, ne concen-
trăm pe materialul sustenabil din PVC, pe care îl 
combinăm cu suprafețele noastre inovatoare 
din realMaterial, astfel încât să puteți proiecta în 
mod individual ferestrele dvs. atractive și adap-
tate la clădire –- atât în exterior cât și în interior. Valoare de izolare

Formarea și conductivitatea termică 
a PVC conduc la cele mai bune 

valori de izolare, de până la 0,8 Uf*

*În cazul ferestrelor din aluminiu, valoarea de izolare
rezultă în cele din urmă prin PVC-ul din miez

Materiale pentru ferestre 
în comparație:

– PVC

– lemn

– aluminiu

Temperatura de prelucrare
aprox. 200 °C

Temperatura de prelucrare
între aprox. 600 °C – 660 °C

PVC-ul rămâne permanent stabil și 
funcțional – datorită îmbinării chimice 
și fizice de colț a profilelor

–  Îmbinările prin lipire 
sunt predispuse la oboseală

Stabilitate

PVC-ul poate fi format și prelucrat chiar și la temperaturi
scăzute – astfel se economisește energie primară în

timpul preparării amestecului și extrudării

Prelucrare cu economisire de energie

Ferestrele din PVC aproape că nu au nevoie de îngrijire
și întreținere – cu o durată lungă de viață, datorită unei
rețete optimizate și suprafețelor rezistente

Durată lungă de viață

Lemnul trebuie
vopsit anual

PVC-ul permite un circuit închis al materialelor, 
deoarece materialul este aproape complet reciclabil

– PVC-ul este complet reciclabil până la șapte ori

–  Peste 80% a materialelor utilizate de noi 
este deja PVC reciclat

–  La ferestre Greta® se utilizează exclusiv 
material reciclat

–  Lemnul impregnat nu poate fi reciclat 

–  Tratamentul superficial al aluminiului duce la producerea 
de substanțe toxice în timpul procesului de reciclare

Capacitate de reciclare

Soluții de fereastră
Salamander



30 31

Sustenabilitatea înseamnă mai mult decât protecția mediului

Dorim să creăm produse valoroase, să oferim clienților și partenerilor noștri 
performanțe maxime și să folosim doar atâtea resurse cât este absolut 
necesar. Un avantaj ecologic important al PVC-ului constă în faptul că este 
complet reciclabil. Din acest motiv, la prelucrarea profilelor noastre utilizăm 
în mod deliberat o cotă parte de material reciclat, adică material plastic re-
valorificat: Astfel ferestrele și ușile vechi devin din nou materii prime utile și 
pot fi utilizate pentru fabricarea de noi profile.

Datorită duratei lungi de viață și caracteristicilor excelente de izolare termi- 
că, amprenta de CO2 a sistemelor noastre de profile rămâne constant scăzu- 
tă – de la prima fază de fabricație până la montarea acestora într-o clădire.

Produsele diferențiate sunt nu numai practice pentru partenerii noștri, ci și 
eficiente din punct de vedere ecologic. De aceea dezvoltăm sisteme de 
profile care îndeplinesc în mod optim numeroase cerințe diferite. De 
exemplu, nu folosim materiale dăunătoare mediului, cum ar fi fibra de sticlă. 
În schimb, utilizăm în producție materiale reciclate durabile care pot fi refo-
losite de mai multe ori: Astfel reducem emisiile de CO2 chiar din prima fază 
de producție.

Ne asumăm responsabilitatea 
și acționăm în mod predictiv

Angajații Salamander și partenerii de afaceri își 
exprimă recunoștința față de angajamentul nostru 
prin încredere și loialitate. În medie, angajații noștri 
rămân la noi 15 ani, iar colaborarea cu producătorii 
de ferestre sau companiile care comercializează 
ferestre este la fel de durabilă.

Oferim tinerei generații numeroase oportunități de 
calificare sub același acoperiș. În toate domeniile 
noastre de specialitate ne instruim viitorii noștri 
experți – de la dezvoltare, tehnologie și producție 
până la contabilitate, gestionarea resurselor umane 
și marketing.

Pentru noi și pentru partenerii noștri, ne bazăm pe 
o planificare previzibilă pe termen lung și pe o 
creștere echilibrată. Concomitent promovăm 
produse durabile cu întreținere redusă și forme 
constructive cu economisirea energiei: Astfel, o 
fereastră Salamander pe întreaga sa durată de 
viață asigură o contribuție valoroasă la protejarea 
planetei noastre.

Sustenabilitatea începe cu 
fabricația care economisește 
resursele: folosim energie 
electrică ecologică de mult 
timp și vom continua să 
extindem acest sector pe 
viitor. Opt procente din 
consumul nostru de energie 
electrică sunt acoperite 
permanent de hidrocentrala 
proprie, care se află de peste 
100 de ani la sediul companiei 
noastre din Türkheim.

Ne asumăm responsabilitatea 
nu doar pentru mediu, ci și 
pentru oameni, regiune și 
materii prime.

Experți în sisteme 
de profile: angajații 
noștri lucrează zilnic 
pentru a vă oferi cea 
mai înaltă calitate.

Sustenabilitatea este mai mult 
decât protecția mediului.
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Standardele noastre de calitate
De la dezvoltarea produsului până la expediere

Profilele noastre din material plastic reprezintă cea mai înaltă calitate și menținerea 
valorii. Cumulăm zeci de ani de experiență în extrudare și transmitem aceste cunoștințe 
generației următoare – prin formarea propriilor noștri specialiști. Utilizăm materii prime de 
înaltă calitate pentru fabricarea profilelor de calitate. Întregul proces de producție este 
monitorizat permanent, prin proceduri moderne de testare și managementul complex al 
calității. Astfel garantăm produse stabile și durabile.

Standardele noastre de calitate

Proiectare
În loc de o soluție generală 
pentru toate aplicațiile, 
dezvoltăm sisteme modulare 
inteligente care îndeplinesc în 
mod optim cerințele specifice 
și economisesc resursele. 
Ne bazăm pe concepte prag- 
matice pe care producătorii 
de ferestre le pot integra în 
siguranță și simplu în proce-
sele lor de fabricație.

Fabricarea de scule
Datorită dezvoltării și produc-
ției proprii de scule, putem 
implementa produse noi în 
mod flexibil, independent și 
rapid, și să dezvoltăm în 
continuu tehnologia noastră 
de extrudare.

Dezvoltarea de materiale 
și prepararea amestecului
Optimizăm în mod regulat 
rețeta materialelor noastre 
pentru a oferi clienților noștri 
profile din material plastic 
durabile, fiabile și ieftine. 
Pentru a satisface cerințele 
individuale ale clienților, 
dezvoltăm suprafețe noi cu 
aspect și simț tactil diferit, 
precum și materiale reciclate 
100%, deosebit de prietenoase 
cu mediul.

Extrudare
Pentru a asigura o calitate 
constant superioară la prețuri 
corecte, extrudăm 95% din 
profilele Salamander pe 
instalațiile noastre proprii.

Asigurarea digitală a calității
În cadrul managementului 
calității ne bazăm pe oameni 
adevărați ca parteneri de 
discuții și pe soluții digitale 
pentru optimizarea comunicării: 
clienții noștri folosesc aplicația 
noastră SIPortal dezvoltată 
special pentru a lua legătura 
cu echipa noastră și pentru a 
primi un feedback rapid.

Logistica
Logistica noastră performantă 
derulează comenzile recepțio-
nate de la clienții noștri și 
pregătește pentru expediere 
profilele solicitate – astfel 
garantăm livrarea la timp în 
toată lumea.

Cașerare
În secțiile noastre de cașerare, 
profilele sunt acoperite cu folii: 
Astfel se realizează o gamă largă 
de designuri pentru ferestre și 
uși. Pe lângă aceasta, dezvoltăm 
suprafețe de materiale autentice 
pentru profilele noastre, deschi-
zând astfel oportunități complet 
noi pentru proiectarea fațadelor 
și a spațiilor de locuit.

Testări și certificate

– Certificare ISO 9001 (sistem de management al calității)
– Certificare ISO 50001 (sistem de management al energiei)
– Certificări naționale și internaționale ale produselor 

(RAL, CSTB, ATG, STC și KOMO)
– Certificări ale sistemelor de tâmplărie 

(pașaport sistem RAL, pașaport sistem IFT, ferestre eficiente energetic)
– Certificare VinylPlus (sustenabilitate)
– EPD-uri (compatibilitate cu mediul înconjurător)



34

bluEvolution 82 AD

bluEvolution 82 MDbluEvolution 92

bluEvolution 73

evolutionDrive 60 evolutionDrive: SF

evolutionDrive: HST

Streamline: 60Streamline AD

Streamline MD

Alte sisteme de profile Salamander

Alte sisteme de profile Salamander

Garnitură de bătaie
Adâncime constructivă: 82 mm
până la Uf: 1,0 W/(m2K)
până la Uw: 0,67 W/(m2K)*
Vitraj până la 52 mm 
*Dimensiune de referință conform 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Garnitură de mijloc
Adâncime constructivă: 92 mm
până la Uf: 0,94 W/(m2K)
până la Uw: 0,65 W/(m2K)
Vitraj până la 60 mm
*Dimensiune de referință conform 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Garnitură de bătaie
Adâncime constructivă: 73 mm
până la Uf: 1,2 W/(m2K)
până la Uw: 0,80 W/(m2K)
Vitraj până la 44 mm

Garnitură de mijloc
Adâncime constructivă: 82 mm
până la Uf: 0,92 W/(m2K)
până la Uw: 0,65 W/(m2K)*
Vitraj până la 52 mm 
*Dimensiune de referință conform 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Adâncime constructivă toc: 60 mm
Adâncime constructivă cercevea: 39 mm
Vitraj până la 22 mm

Adâncime constructivă toc: 76 mm
Adâncime constructivă cercevea: 50 mm
până la Uf: 1,8 W/(m2K)
până la Uw: 1,2 W/(m2K)*
Vitraj până la 28 mm 
*3,50 m x 2,48 m

Adâncime constructivă toc: 194 mm
Adâncime constructivă cercevea: 82 mm
până la Uf: 1,3 W/(m2K)
până la Uw: 0,64 W/(m2K)*
Vitraj până la 52 mm 
*Dimensiune de referință: 4,80 m x 2,50 m

Adâncime constructivă toc: 60 mm
Adâncime constructivă cercevea: 60 mm
Vitraj până la 34 mm

Garnitură de bătaie
Adâncime constructivă: 76 mm
până la Uf: 1,1 W/(m2K)
până la Uw: 0,70 W/(m2K)
Vitraj până la 48 mm
cu lipire cu bandă adezivă până la 50 mm

Garnitură de mijloc
Adâncime constructivă: 76 mm
până la Uf: 1,0 W/(m2K)
până la Uw: 0,67 W/(m2K)*
Vitraj până la 48 mm 
*Dimensiune de referință conform 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m
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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.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Germany

salamander-windows.com


