
Dostępne również w klasie A

Klasyczne wzornictwo, 
maksymalne parametry.

flex / flex A

Niepowtarzalne połączenie  
doświetlenia, izolacyjności  
termicznej, bezpieczeństwa  
i izolacyjności akustycznej

Uniwersalny profil do modernizacji  
i nowego budownictwa
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Zasada C3 Salamander –  
sposób na optymalną konfigurację okien

Za pomocą specjalnej, opracowanej przez nas metody każdy znajdzie okno, 
które spełnia wszystkie oczekiwania. To właśnie te trzy czynniki decydują  
w znacznej mierze o tym, czy wybrane okno będzie pasować do budynku  
i czynników zewnętrznych:

Case 
(budynek)

Climate 
(klimat)

Client 
(klient)

Oczekiwania klienta

Strategia optymalizacji naświetlenia i energooszczędności, uwarunkowania 
historyczne budynku, styl regionalny, indywidualny wybór designu i materiału, 
czynniki ekologiczne, jak izolacja cieplna, recykling, oszczędność kosztów.

Warunki klimatyczne i lokalna charakterystyka

Krzywa temperatur, opadów, godzin nasłonecznienia, opadów śniegu, ob-
ciążenie wiatrem, statystyka włamań, poziom zanieczyszczenia powietrza, 
hałasu, oraz wysokość n.p.m.

Charakterystyka budynku

Rok budowy, typ budynku, powierzchnia mieszkalna, ilość pięter, materiał na 
ramy okienne, szklenie, ustawienie domu według współrzędnych GPS, 
liczba okien na daną stronę, rodzaje okien, liczba szprosów, wielkość okien, 
analiza naświetlenia: porównanie rzeczywistego z docelowym nasłonecz-
nieniem wnętrza.

Lokalizacja, rodzaj zabudowy i charakter jej mieszkańców – są zawsze rozmaite. Dlatego nie istnieje 
jedno, uniwersalne rozwiązanie – okno, spełniające wszystkie wymagania. Cena nie powinna być 
wyłącznym kryterium decyzyjnym. Okno musi być skonfigurowane tak, by uwzględniało oczekiwania 
użytkownika. Tutaj przyjdzie z pomocą nasza aplikacja „myWindow“.

 − Odpowiednio dopasowane, pod względem stylistycznym, 
nadają budynkom odpowiedniego wyglądu i podwyższają 
ich wartość.

 − Pozytywnie wpływają na atmosferę we wnętrzach oraz  
na zdrowie i komfort użytkowników.

 − Energia pobierana przez dobrze izolowane okna działa  
jak system grzewczy. 

 − Dzięki nowoczesnym oknom można zaoszczędzić od  
25 do 50 % kosztów ogrzewania, zredukować związane  
z tym obciążenie dla środowiska naturalnego i emisję CO2.

 − Okna wpływają na jakość powietrza wewnątrz  
pomieszczenia.

 − Odpowiednio dobrane okna pozwalają zmniejszyć ryzyko 
włamania do budynku nawet o 80 %.

 − Odpowiednio dobrane okna w regionach silnie zurbani-
zowanych pozwalają na redukcję poziomu obciążenia 
hałasem nawet o 75 %.

Okna mają stosunkowo niewielki udział w kosztach  
budowy, ale istotny wpływ na architekturę:

Okna – indywidualne rozwiązania,  
nadające wartość budynkom



flex

flex A

Strategie
Profile flex i flex A można łączyć z 
systemem free, zoptymalizowanym 
pod względem wymagań autentycz-
ności i doświetlenia. Dzięki temu 
– w zależności od ukierunkowania 
względem stron świata lub typu 
okien – w każdym obiekcie osiągnąć 
można optymalną konfigurację 
stolarki okiennej, uwzględniającą 
autentyczność, doświetlenie, 
izolacyjność iwłaściwości statyczne.

Izolacja akustyczna
Dzięki grubości pakietu przeszklenia 
do 48 mm osiągnąć można izolację 
akustyczną nawet do 47 dB.

Ochrona antywłamaniowa
Dzięki zastosowaniu profili flex i flex  
A zapewnić można ochronę antywła- 
maniową nawet do klasy RC3.

Powierzchnie
Salamander biały, 
korpus do wyboru 
również w kolorze antracytu,  
kremowym, 
brązowym i karmelowym, 
ponad 40 folii dekoracyjnych  
w standardzie, 
osłony dekoracyjne z aluminium

dodatkowe dekory  
powierzchniowe flex A
GretaTM,
realMaterial

Client

Styl architektoniczny/ rodzaj okna
flex dzięki swoim parametrom 
nadaje się znakomicie do wszyst-
kich standardowych rozwiązań, od 
przebudowy i modernizacji do 
nowego budownic twa – pasuje do 
stylu budynków z lat 50-tych i 
obecnych.

Doświetlenie
Okna wielkogabarytowe, wykonane 
z profili flex A i flex pozwalają na 
optymalne doświetlenie pomiesz-
czenia.

Case
Statyka
Specjalna konstrukcja profili pozwala 
na ich bezpieczne zastosowanie do 
budowy wielkopowierzchniowych, 
nowoczesnych systemów przeszkleń 
– zrealizować można okna o rozmia-
rze standardowym do 2,60 m.

Dzięki ponadczasowemu wzornic- 
twu i wysokiej stabilności profil flex  
A i flex nadaje się szczególnie dobrze 
do wykonywania okien o dużych 
rozmiarach, spełniających wysokie 
wymagania statyczne oraz wytrzy-
małych na napór wiatru.

Orientacja
Dzięki zoptymalizowanym para- 
metrom izolacyjności termicznej  
profile flex A i flex mogą istotnie  
poprawić bilans energetyczny 
również północnej strony budynku. 
Dzięki stabilnej konstrukcji profile te 
można wykorzystywać do wykony-
wania dużych elementów okiennych 
w części południowej obiektu, które 
zapewniają optymalne doświetlenie 
i efektywność energetyczną.

flex łączy klasyczne 
wzornictwo z maksymalnymi 
parametrami technicznymi

W porównaniu z naszym  
wszechstronnym systemem:

Statyka

UW

Doświetlenie, 
dopływ ciepła

Odporność na włamanie, 
izolacja akustyczna, wytrzy-

małość na obciążenia

Autentyczność

flex to profil uniwersalny, oferujący  
optymalne dobranie doświetlenia,  
parametrów statycznych, izolacyjno-
ści akustycznej i bezpieczeństwa.

Posiada on współczynnik przeni-
kania ciepła do 1,0 W/(m2K), dzięki 
czemu profile flex A i flex posiadają 
najwyższą w swojej klasie efektyw-
ność energetyczną.

Climate
flex nadaje się znakomicie nawet do 
rejonów o srogich zimach. Dzięki 
nim przy o niskich temperaturach  
i niewielkiej liczbie godzin słonecz-
nych w trakcie doby będziesz 
oszczędzał energię cieplną.



flex flex A

Współczynnik przenikania 
ciepła

AD UW do 0,77 W/(m2K)
MD UW do 0,73 W/(m2K)

AD Uf do 1,1 W/(m2K)
MD Uf do 1,0 W/(m2K)

Izolacja akustyczna 47 dB

Odporność na włamanie do RC3

Głebokość zabudowy 76 mm

Wysokość skrzydła 48 mm

Wysokość ramy 70 mm

Maksymalne wymiary 

Skrzydło standardowe:
Szerokość do 1500 mm
Wysokość do 2600 mm

Drzwi boczne:
Szerokość do 1000 mm
Wysokość do 2200 mm 

Drzwi główne:
Szerokość do 1200 mm
Wysokość do 2400 mm

Zastosowanie

okna rozwierne, uchylne i uchylno- 
rozwierne, drzwi harmonijkowe lub  
drzwi główne 

flex: dostępny również jako drzwi boczne

Rysunki nieskalowane.
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Idealny, zrównoważony materiał do  
produkcji okien – PCW

PCW – dzięki odpowiedniemu 
doborowi receptury łączenia 
naroży – gwarantujemy 
stabilność i funkcjonalność 
połączeń.

PCW nadaje się do obróbki w 
niskich temperaturach –

pozwala to na oszczędność 
energii w procesie przygotowy-

wania mieszanek i ekstruzji.

Energooszczędna  
obróbka

Okna z PCW nie wymagają specjalnej pielę-
gnacji i konserwacji – wynika to z długiej 
żywotności wyrobu, dzięki zoptymalizowanej 
recepturze i odpornym powierzchniom.

Żywotność

PCW umożliwia zachowanie zamkniętego 
obiegu materiałowego, niemalże całkowicie 
może być ponownie przetworzone.

Recykling

Wartości 
izolacyjne

Odpowiednie formowanie 
i przewodność cieplna 

PCW zapewniają uzyskanie 
najlepszych wartości 

izolacyjnych.

Koncentrujemy się na produkcji profili okiennych ze zrównoważonego PCW 
i łączymy je z naszymi, innowacyjnymi powierzchniami serii realMaterial. 
Wszystko po to, aby Wasze okna miały indywidualny charakter i pasowały 
do budynku – zarówno na zewnątrz, jak i od środka.

W produkcji zwiększamy udział zielonej energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych, oraz z własnej elektrowni wodnej.

Stabilność

Zalety w skrócie

Zmiany, pomyłki, błędy w druku i złożeniu – zastrzeżone



EPPA

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Niemcy

salamander-windows.com

Mamy odpowiednie okno, 
spełniające Twoje oczekiwania – 
wszystko dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w konstruowaniu 
profili i ekstruzji PCW. Trwałość, 
indywidualność, zrównoważenie 
uwzględnione od samego początku. 
Stale rozwijamy nasze systemy, aby 
móc zaoferować Państwu idealne 
okno na przyszłość.


