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Experimentați glisarea într-un mod nou

Plus+



Ușile și ferestrele glisante mari sunt la modă în arhitectura modernă:

 − Elementele glisante fac încăperile spațioase și luminoase. 

 − Acestea îmbunătățesc atmosfera din spațiul de locuit și îi 
conferă valoare prin suprafețele generoase de sticlă.

 − Chiar și în situația unui spațiu de locuit mic, acestea 
reprezintă legătura cu exteriorul cu economisire de  
spațiu și aduc un plus de valoare spațiului de locuit.

 − Elementele glisante Salamander impresionează prin 
etanșeitatea optimă – chiar și în caz de vânt, condiții 
meteo nefavorabile și grindină.

 − Elementele potrivite pot reduce riscul de pătrundere prin 
efracție cu 80 %.

 − Chiar și în regiunile urbane, poluarea fonică poate fi redusă 
cu până la 75 % prin utilizarea de elemente adecvate.

În consecință, locația, clădirea și locatarii sunt condiții foarte individuale. Prin urmare, nu există 
o soluție standard ideală pentru toate cerințele. Prețul, ca unic criteriu de decizie, este insuficient. 
Ușile și ferestrele trebuie configurate în conformitate cu cerințele specifice pentru a deveni 
„myWindow”.

Elemente glisante – economisire  
de spațiu, deschidere a spațiului  
pentru mai mult spațiu de locuit

Cu metoda noastră special dezvoltată, veți găsi elementul glisant care 
corespunde cerințelor dvs. Următoarele trei dimensiuni determină în mare 
măsură dacă alegerea dvs. se potrivește clădirii și influențelor externe:

Principiul C3 Salamander: 
Calea către configurarea optimă a ferestrei

Cerințele clienților

Strategiile de optimizare a luminii și energiei pătrunse, autenticitatea  
istorică, stilul regional, alegerea individuală a designului și materialelor,  
factorii ecologici, 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 ramelor 
de element, vitrarea, orientarea casei în funcție de coordonatele GPS, numărul 
de elemente glisante per laturile casei, tipurile de element, numărul de tra-
verse, dimensiunea elementelor glisante, analiza situației de iluminare: 
comparație între situația de iluminare reală/dorită.

Climă

Caz

Client



evolutionDrive Plus+ Ușurință în utilizare și 
vedere panoramică în armonie

Climă
În ceea ce privește eficiența energeti-
că, evolutionDrive Plus+, cu sistemul 
său de etanșare complet închis în 
ramă și un coeficient de transmitere 
a căldurii de până la UW 0,71 W/(m²K), 

reprezintă un sistem glisant de 
înaltă densitate, special conceput 
pentru spațiile de locuit unde este 
necesară cât mai multă lumină.

Caz
Stil arhitectural:
Datorită geometriei subțiri a profilului 
și adâncimii constructive reduse, 
evolutionDrive Plus+ este ideal 
pentru renovare. În același timp, 
evolutionDrive Plus+ este soluția 
perfectă pentru elementele glisante 
de înaltă densitate din clădirile noi.

evolutionDrive Plus+ este soluția de 
glisare cu economie de spațiu pentru 
încăperi mici, de exemplu, este deo- 
sebit de adecvată pentru ferestrele 
glisante deasupra suprafețelor de 

lucru din bucătării. În comparație cu 
ușa clasică glisantă cu ridicare, ace- 
asta convinge prin greutatea mai 
mică a elementului. În plus, 
evolutionDrive Plus+ este mai 
etanșă la vânt și ploi torențiale, 
decât soluțiile convenționale de 
ferestre glisante.

Statică:
Cu o dimensiune maximă posibilă 
de 4.000 mm x 2.600 mm,  
evolutionDrive Plus+ respectă 

tendința actuală de elemente de uși 
glisante de dimensiuni mari.

Lumină:
evolutionDrive Plus+ este sistemul 
de glisare cu cea mai mare suprafață 
posibilă de sticlă de la Salamander.

Orientare:
Intrarea de mai multă lumină în 
combinație cu valorile maxime de 
izolație termică are un efect pozitiv 
asupra performanței energetice.

Client
Izolare fonică:
Cu grosimi de geam de până la 
48 mm se poate obține o izolare 
fonică de până la 44 dB.

Sistem de închidere antiefracție
Cu evolutionDrive Plus+, sistemul 
de închidere antiefracție de până la 
RC2* poate fi atins folosind măsuri 
standard.

Suprafețe
Alb Salamander, Alb Brügmann, 
alternativ corpul de bază disponibil 
în culorile antracit și maro, peste 40 
de folii de decor standard precum și 
capace de aluminiu individuale.

Uși glisante de dimensiuni mari pentru terasă și balcon 

 − Soluția optimă pentru aplicațiile unde ușile glisante 
cu ridicare obișnuite nu pot fi instalate din cauza 
greutății

 − Pentru uși de terasă sau de balcon

 − Element funcțional și de design al arhitecturii 
moderne

Confort la glisare cu economisire de spațiu 

 − Pentru ferestre sau uși unde glisarea este avantajoasă 
din motive de spațiu

 − Ideal pentru ferestrele de bucătărie sau ferestrele mari 
în stil francez, unde cerceveaua este deplasată lateral

 − Ventilație mai ușoară a încăperii, de ex. atunci când 
este utilizată în bucătărie sau baie

 − Fără risc de rănire cauzat de cerceveaua ferestrelor 
din încăpere, de ex. în camera copiilor

Miracol modern de spațiu 

 − Senzație de economisire de spațiu:
 - Utilizare minimă de spațiu – soluția pentru încăperi-

le mici
 - Prin glisare, se creează un spațiu de locuit supli-

mentar
 - Nu este nevoie să rotiți canatul ușii pentru a îl 

deschide

 − Sistem de etanșare extrem de eficient pentru locații 
expuse, cum ar fi blocurile turn

 − Soluția pentru situațiile de instalare când elementele 
glisante obișnuite nu pot fi utilizate optim din cauza 
etanșeității și eficienței

*(in curs de testare)



Cele mai importante valori 
dintr-o singură privire

Materialul ideal,  
mai durabil – PVC

Coeficientul de transmitere a căldurii U: 
Cu cât valoarea U este mai mică, cu atât pierderile de căldură sunt mai 
mici în timpul iernii și permeabilitatea la căldură este mai mică în timpul 
verii. Uf (frame) este valoarea de izolare a combinației ramă-cercevea, 
Uw (window) este valoarea de izolare a întregii structuri, inclusiv a vitrajului.

Ne rezervăm dreptul la modificări, greșeli, erori de imprimare și tipografice.

*(in curs de testare)

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

Stabilitate

PVC-ul poate fi reciclat  
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

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

Capacitate de reciclare

Valoare de izolare
Formarea și conducti- 
vitatea termică a PVC 

conduc la cele mai bune 
valori de izolare.

La producția de profile de elemente glisante, ne concen-
trăm pe materiale din PVC durabile, care pot fi utilizate 
pe perioade îndelungate și le combinăm cu suprafețele 
noastre inovatoare. Acest lucru vă permite să faceți o 
proiectare individuală, să experimentați și să adaptați la 
clădire – la exterior și în interior.

Producem cu accent tot mai mare pe energia electrică 
ecologică obținută din energii regenerabile și propria 
noastră hidrocentrală.

Izolaţie termică UW până la 0,71 W/(m²K)

Izolare fonică 44 dB 

Siguranță până la RC2* 

Adâncime constructivă 152 mm 

Înălțime vedere  
frontală cercevea 95 mm 

Înălțime vedere  
frontală ramă 54 mm

Dimensiuni maxime cercevea standard: 
(cu cercevea standard) lățime până la max. 4.000 mm 
 înălțime până la max. 2.600 mm 
 maxim 9 m² 

Öffnungsarten   
  Schema A
 
   
  Schema C

Garnitură încastrată în ramă: 

 − Valori maxime de izolație termică, aport mare de 
energie

 − Protecție optimă împotriva vântului și a ploii
 − Izolare fonică fiabilă 

Aspect optic atractiv: 

 − Pătrundere maximă de lumină grație profilului îngust
 − Design clasic de profil
 − Feronerie complet ascunsă 

Confort maxim: 

 − Concept de feronerie care necesită lucrări minime  
de întreținere 

 − Experimentați glisarea într-un mod nou: 
glisare confortabilă cu efort minim

 − Deplasare silențioasă a cercevelei 
 − Siguranță maximă cu sistemul de închidere  

antiefracție RC2*
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Avem ușile și ferestrele potrivite 
pentru cerințele dvs. –

datorită zecilor de ani de experiență 
în dezvoltarea de profile din PVC și 
în extrudarea PVC-ului. Cu durată 
lungă de utilizare, personalizat și 
durabil încă de la început: Dezvoltăm 
permanent sistemele noastre, astfel 
încât să vă putem oferi astăzi 
fereastra perfectă a viitorului.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Germania
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