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Com as nossas superfícies táteis, 
a janela torna-se uma parte 
experienciável da habitação.



myWindow: a janela  
certa para cada um
A janela não é, para nós, um produto 
meramente técnico, mas sim o elo 
de ligação entre habitação e fachada. 

Com luz, entrada de calor, vistas, 
ventilação e superfícies experien-
ciáveis, a janela determina a quali-
dade de vida individual. Além disso, 
a janela é também o elemento defi-
nidor da conceção da fachada e 
deve cumprir critérios ecológicos, 
técnicos e relevantes para a segu-
rança. 

A todas estas exigências não é pos-
sível responder com um padrão, 
pois requerem soluções inteligentes 
que sejam desenhadas de acordo 
com a situação específica, as carac-
terísticas do edifício, a arquitetura e 
as preferências individuais. 

"Com materiais inequivocamente 
autênticos, damos aos sistemas de 
janelas uma imagem totalmente nova

Com os nossos sistemas de janelas, 
desenvolvemos o caminho lógico 
para a configuração de janelas 
ideal.

As cores e materiais das janelas 
condicionam decisivamente o seu 
ambiente habitacional. A Salamander 
oferece-lhe uma grande variedade 
de cores, materiais e experienciáveis. 
Assim, as janelas adequadas ao seu 
espaço habitacional e fachada reali-
zam todos os seus desejos de 
design. O que importa para a conceção 
da casa é o seu gosto.



realWood

upcycledLeather

realCopper

realMetal

Fazemos das janelas de PVC algo 
especial: com as nossas superfícies 
especialmente desenvolvidas, a janela 
torna-se parte do seu estilo de vida. 
Beneficie de todas as vantagens de 
uma janela de PVC – com o aspeto 
e toque de materiais genuínos e ver-
sáteis. Projete a individualidade da 
sua casa até ao mínimo detalhe.

As possibilidades de conceção da Salamander – 
adequadas à sua casa e estilo de vida.

realMaterial

Folheado de madeira 
verdadeira para um 
ambiente habitacional 
natural

Aglomerado de couro em 
relevo – Fabrico a partir de 
resíduos de produção de 
couro genuíno

Lado interior

Cobre não tratado 
para um aspeto 
vintage

Alumínio com 
aspeto de aço 
inoxidável 
escovado

Lado exterior

* em desenvolvimento

Com realMaterial, oferecemos o 
sistema modular greenEvolution em 
materiais genuínos. Estes são apli-
cados ao perfil por um processo de 
prensagem. 

Para a produção utiliza-se material 
reciclado e a janela pode reentrar no 
ciclo de materiais pelo método 
padrão.



Design.  
Inovação.  
Reciclada.

Greta® conjuga superfícies atraen-
tes com a máxima sustentabilidade 
e um ótimo isolamento térmico.

Os nossos especialistas em mate-
riais desenvolveram a fórmula de 
reciclagem Greta® que confere cor, 
aparência e toque às janelas. Os 
perfis são produzidos com energia 
de fontes renováveis e podem reen-
trar a 100% no ciclo de materiais.

 − Aparência natural  
com efeito de brilho

 − Com vedantes cinzentas

Cinzento claro Cinzento pedra*

* em desenvolvimento

Cinzento oliva*

Propriedades do material:



Quer se trate de um projeto de reabi-
litação ou de construção nova, a 
conceção das janelas contribui sig-
nificativamente para a imagem de 
toda a obra. Através dos materiais, 
pode-se sublinhar o carácter de um 

As superfícies táteis realMaterial conferem ao 
seu projeto de obra uma nota individual especial. 
Adequadas a todos os estilos arquitetónicos.

Espaços e fachadas  
com carácter

edifício ou criar uma atmosfera con-
trastante e estimulante mediante 
quebras de estilo direcionadas. As 
superfícies realMaterial conferem 
ao seu edifício um carácter que se 
deixa ver e sentir. 

"Consideramos a casa, o espaço 
habitacional e a pessoa uma unidade: 
a janela adequada cumpre os 
requisitos a toda a linha."
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Desde a produção à reciclagem, o 
perfil de janelas em PVC percorre 
um ciclo fechado. É possível conti-
nuar a transformar o PVC com um 
baixo consumo de energia, o que o 
torna excelentemente adequado 
para reciclagem: as janelas de PVC 
podem ser integralmente processa-
das sem poluição e moldadas em 
novos perfis.

Os nossos perfis de janelas têm muitas vidas – 
porque o PVC pode ser reutilizado vezes sem conta.

O material mais sustentável 
para janelas – PVC

Valor de isolamento
A maleabilidade e a condutividade térmica 

do PVC proporcionam os melhores 
valores de isolamento de até 0,80 U*

* Nas janelas de 
alumínio, o valor de 
isolamento resulta, 
em última instância, 
do PVC no núcleo

Comparação de 
materiais de janelas:

 − PVC

 − Madeira

 − Alumínio

O PVC continua permanentemente estável 
e funcional – através da união de canto 
química e física dos perfis

Estabilidade

As janelas de PVC não necessitam, praticamente, de 
tratamento e manutenção – com uma longa vida útil, 
graças à fórmula otimizada e a superfícies resistentes

Durabilidade

 −  A madeira tem de ser 
pintada anualmente

 −  As uniões por colagem  
tendem à fadiga

O PVC permite um ciclo de materiais fechado,  
porque o material é reciclável quase por completo

 − O PVC pode ser totalmente reciclado até sete vezes

 − Até 50% do material que utilizamos é proveniente de  
PVC já reciclado

 − Na janela Greta® utiliza-se exclusivamente material  
reciclado

 − A madeira impregnada não pode ser reciclada

 −  O tratamento de superfície do alumínio provoca a  
formação de poluentes durante o processo de reciclagem

Reciclabilidade
Temperatura de processamento 

aprox. 200 °C 

Temperatura de processamento 
entre aprox. 600 °C – 660 °C

O PVC permite a conformação e o processamento 
desde logo a baixas temperaturas – economizando 

energia primária na misturação e extrusão

Processamento  
economizador de energia

0,80 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *



Queremos criar produtos valiosos e 
oferecer o melhor desempenho aos 
nossos clientes e parceiros, consu-
mindo apenas tantos recursos, 
quanto os absolutamente necessá-
rios. Uma vantagem do PVC impor-
tante para o ambiente é a possibili-
dade da sua completa reutilização. 
Por isso, integramos consciente-
mente nos nossos perfis várias pro-
porções de material reciclado, ou 
seja, de PVC reutilizado: assim, 
todas as janelas e portas antigas 
são novamente utilizadas como ma-
téria-prima aproveitável para a pro-
dução de novos perfis.

Graças à sua longa vida útil e exce-
lentes propriedades de isolamento 
térmico, o balanço de CO2 dos 
nossos sistemas de perfis perma-

Assumimos a  
responsabilidade – e  
agimos proativamente

nece consistentemente baixo – 
desde a primeira etapa da produção 
até à montagem num edifício.

Os produtos diferenciados não só 
são práticos para os nossos parcei-
ros, como também ecologicamente 
eficientes. Por isso, desenvolvemos 
sistemas de perfis que cumprem na 
perfeição os mais diferentes requi-
sitos. Para isso, prescindimos da 
utilização de substâncias prejudi-
ciais para o meio ambiente como, 
p. ex., fibra de vidro. Ao invés, produ-
zimos com materiais reciclados du-
ráveis que podem ser reutilizados 
várias vezes: dessa maneira, reduzi-
mos as nossas emissões de CO2 
logo a partir da primeira etapa da 
produção.

A nossa central hidroelétrica
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Ensaios e certificações

 − Certificação ISO 9001  
(Sistema de Gestão de Qualidade)
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(Sistema de Gestão de Energia)

 − Certificação VinylPlus (Sustentabilidade)

 − Várias EPD (Compatibilidade ambiental)

Outros designs
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Temos a janela certa para as 
suas exigências – 
graças a décadas de experiência 
no desenvolvimento de perfis e 
extrusão de PVC. Durável, 
configurável individualmente e 
sustentável desde o início: 
Continuamos sempre a 
desenvolver os nossos sistemas, 
para lhe oferecer já hoje a janela 
perfeita do futuro.


