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Cu suprafețele noastre tactile  
fereastra devine o parte  
atractivă a locuinței.



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, pano-
rama, ventilația și suprafețele atrac-
tive, fereastra determină calitatea 
individuală a spațiului de locuit.  
Fereastra este, de asemenea, ele-
mentul determinant al proiectării 
fațadei și trebuie să îndeplinească 
criteriile ecologice, tehnice și pe 
cele relevante cu privire la siguranță. 

Toate aceste cerințe nu pot fi aco-
perite printr-un simplu standard, ci 
necesită soluții inteligente, configu-
rate în funcție de situația specifică, 
particularitățile clădirii, arhitectură 
și preferințele individuale. 

„Cu materiale sesizabil autentice 
atribuim ferestrelor din material 
plastic un aspect total nou.“

Cu ajutorul sistemelor noastre de 
ferestre dezvoltăm calea logică spre 
configurarea optimă a ferestrei.

Culorile și materialele ferestrelor vă 
determină în mare măsură atmosfe-
ra de locuit. Salamander vă oferă o 
varietate de culori, materiale și su-
prafețe atractive pe care le puteți 
experimenta. Prin urmare, nicio 
dorință de design nu rămâne neîm-
plinită cu privire la ferestrele adec-
vate spațiului de locuit și fațadei.  
În designul casei factorul decisiv 
este simțul estetic al dvs.



realWood

upcycledLeather

realCopper

realMetal

Transformăm ferestrele din materi-
al plastic în ceva special: cu supra-
fețele noastre special dezvoltate, 
fereastra devine parte a propriului 
dvs. stil de locuit. Profitați de toate 
avantajele unei ferestre din materi-
al plastic – cu aspectul și haptica 
unei game largi de materiale auten-
tice. Proiectați-vă individual căminul 
până la cele mai mici detalii.

Opțiunile de design ale Salamander –  
în concordanță cu căminul și stilul dvs. de locuit.

realMaterial

Furnir de lemn 
autentic pentru o 
atmosferă de locuit 
naturală

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

Fața interioară

Cupru netratat  
pentru aspect  
vintage

Aluminiu cu 
aspect de  
oțel inox periat

Fața exterioară

* în dezvoltare

Cu realMaterial vă oferim sistemul 
modular greenEvolution cu materiale 
autentice. Acestea sunt aplicate pe 
profil printr-un procedeu de cașerare. 

Pentru producție se utilizează materi-
al reciclat, iar fereastra poate fi retur-
nată conform procedeului standard în 
circuitul materialelor.



Design.  
Inovație.  
Reciclabil.

Greta® combină suprafețele atrac-
tive cu sustenabilitate maximă și 
izolare termică optimă. 

Experții noștri în materiale au 
elaborat rețeta de reciclare Greta® 
care conferă ferestrei culoare, 
aspect și simț tactil. Profilele sunt 
fabricate cu energie din surse 
regenerabile și pot fi recirculate 
100% în circuitul materialelor.

–  Aspect natural cu efect  
de mică

– Cu garnitura gri

gri deschis gri granit*

* în dezvoltare

gri oliv*

Proprietățile materialului:



Fie vorba de renovare sau proiect de 
construcție nouă – designul feres-
trelor contribuie în mod considerabil 
la imaginea întregului imobil. Astfel, 
caracterul unei clădiri poate fi scos 
în evidență prin materiale, respectiv 

Suprafețele tactile realMaterial conferă 
imobilului dvs. o notă individuală specială. 
Potrivit pentru orice stil arhitectural.

Spații și fațade  
cu caracter

se poate crea o atmosferă intere-
santă, contrastantă prin schimbări 
intenționate ale stilului. Suprafețele 
realMaterial conferă clădirii dvs. un 
caracter vizibil și sesizabil. 

„Considerăm casa, spațiul de locuit  
și omul ca o singură entitate:  
fereastra potrivită îndeplinește 
cerințele din toate punctele de vedere.”
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De la producție până la reciclare, 
profilul de fereastră din PVC parcur-
ge un circuit închis. PVC-ul poate fi 
prelucrat cu consum mic de energie 
și, prin urmare, este ideal pentru 
revalorificare: Ferestrele din mate-
rial plastic pot fi prelucrate complet 
fără substanțe nocive și extrudate 
în profile noi.

Profilele noastre de ferestre au mai multe vieți  
– deoarece PVC-ul poate fi întotdeauna refolosit.

Cel mai sustenabil material 
pentru ferestre – PVC

Valoare de izolare
Formarea și conductivitatea termică 

a PVC conduc la cele mai bune valori 
de izolare, de până la 0,80 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

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

– Îmbinările prin lipire 
 sunt predispuse la oboseală

Stabilitate

Ferestrele din PVC aproape că nu necesită 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

–  Până la 50 % din materialele utilizate de noi constă 
deja din 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
Temperatura de prelucrare  

aprox. 200 °C 

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

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

0,80 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *



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

Datorită duratei lungi de viață și ca-
racteristicilor excelente de izolare 
termică, amprenta de CO2 a siste-
melor noastre de profile rămâne 

Ne asumăm responsabilitatea 
și acționăm în mod predictiv

constant scăzută – 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. Motiv pentru care 
dezvoltăm sisteme de profile care 
îndeplinesc în mod optim nume-
roase cerințe diferite. De exemplu, 
nu folosim materiale nocive asupra 
mediului, cum ar fi fibra de sticlă.  
În schimb, utilizăm în producție ma-
teriale reciclate durabile care pot fi 
refolosite de mai multe ori: astfel 
reducem emisiile de CO2chiar din 
prima fază de producție.

Hidrocentrala noastră
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Testări și certificate

– Certificare ISO 9001  
 (sistem de management al calității)

– Certificare ISO 50001  
 (sistem de management al energiei)

– Certificare VinylPlus (sustenabilitate)

– EPD-uri (compatibilitate cu mediul)

Alte elemente decor
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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: 
dezvoltăm constant sistemele 
noastre, pentru a vă oferi deja astăzi 
fereastra perfectă a viitorului.


