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Dzięki naszym haptycznym 
powierzchniom, okno staje się 
częścią życia, którą można 
doświadczyć.



myWindow: Odpowiednie 
okno dla każdego
Dla nas okno nie jest produktem 
czysto technicznym, ale łączącym 
mieszkanie z elewacją.

Za sprawą wpadającego światła, 
dopływu ciepła, widoków, odpowied-
niej wentylacji i powierzchni doty-
kalnych (haptycznych), okno decy-
duje o jakości życia. Jest również 
ważnym elementem elewacji, który 
musi spełniać kryteria ekologiczne, 
techniczne i bezpieczeństwa.

Wszystkie te wymagania nie dają 
się objąć jednym standardem, lecz 
potrzebują inteligentnych rozwiązań, 
które są konfigurowane w zależności 
od konkretnej sytuacji, charaktery-
styki budynku, architektury i indywi-
dualnych preferencji. 

„Dzięki autentycznym materiałom nadajemy 
oknom z tworzyw sztucznych zupełnie nowe 
oblicze”.

W oparciu o nasze systemy okienne, 
opracowaliśmy cyfrowe narzędzie, 
ułatwiające ustalenie optymalnej 
konfiguracji okien.

Materiały zastosowane do produk-
cji okien mają decydujący wpływ 
na atmosferę mieszkania. Firma 
Salamander oferuje różne kolory, 
powierzchnie, pasujące do prze-
strzeni mieszkalnej i elewacji. Dla 
nas najważniejsze jest zadowolenie 
i spełnienie oczekiwań klienta. De-
cydującą rolę odgrywa wyłącznie 
jego gust.



realWood

upcycledLeather

realCopper

realMetal

Czynimy plastikowe okna czymś wy-
jątkowym: dzięki naszym specjalnie 
zaprojektowanym powierzchniom, 
okno stanie się częścią Twojego 
stylu życia. Zaprojektuj swój dom 
indywidualnie, aż do najmniejszego 
szczegółu.

Możliwości Salamander w zakresie projektowania – 
pasujące do domu i stylu mieszkania.

realMaterial

Okleina z prawdziwego 
drewna,  
dająca ciepłą, przytulną 
atmosferę

Tłoczone włókna 
skórzane – wyprodukowane 
z prawdziwych 
odpadów produkcyjnych 
z naturalnej skóry

Wewnątrz pomieszczenia

Surowa miedź  
w stylu vintage

Aluminium 
o wyglądzie 
szczotkowanej 
stali szlachetnej

Na zewnątrz pomieszczenia

* w fazie projektowania

realMaterial to linia profili greenEvo-
lution, która oferuje systemy z po-
wierzchnią z prawdziwych materiałów. 
Wszystkie nakładane są metodą okle-
inowania.

Do ich produkcji używane są wyłącz-
nie surowce, pochodzące z recyklingu 
i wciąż nadające się do dalszego wy-
korzystania.



Design.  
Innowacje.  
Recykling.

Greta® łączy w sobie atrakcyjne 
powierzchnie z maksymalnie zrów-
noważonym rozwojem i optymalną 
izolacją cieplną. 

Nasi specjaliści od materiałów opra-
cowali formułę recyklingu Greta®, 
która nadaje oknom kolor, wygląd  
i wrażenia dotykowe. Profile są wy-
twarzane z wykorzystaniem energii 
pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych i mogą w 100 % powrócić do 
obiegu materiałowego.

–  Naturalny wygląd  
z efektem miki

– Z szarą uszczelką

Jasnoszary Kamiennoszary*

* w fazie projektowania

Oliwkowoszary*

Właściwości materiału:



Niezależnie od tego, czy mowa  
o obiekcie odrestaurowanym, czy 
o nowym projekcie budowlanym 

– wygląd okien wpływa na wizeru-
nek całego budynku. Zastosowany  
w profilach okiennych materiał, 
może podkreślić rodzaj zabudowy 

Powierzchnie realMaterial, zapewniające 
wrażenia dotykowe, nadają obiektowi szczególny, 
indywidualny charakter, odpowiedni dla każdego 
stylu architektury.

Pomieszczenia i elewacje 
z charakterem

lub całkowicie na odwrót – kontra-
stować z nim, dając efekt harmo-
nijnego zaskoczenia. Powierzchnie 
realMaterial gwarantują zachowa-
nie stylu lub nadanie budynkowi 
nowego charakteru.

„Dom, przestrzeń mieszkalną, ludzi 
traktujemy jako jedną całość: dopa-
sowane okno spełnia wszystkie 
te wymagania.”
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Od momentu wyprodukowania po 
ponowne przetworzenie – PCW krąży 
w zamkniętym obiegu. Może być 
ono poddawane kolejnym obrób-
kom, przy niskim nakładzie energii. 
Dlatego idealnie nadaje się do recy-
klingu a ze starych okien powstają, 
bez zanieczyszczeń, nowe profile.

Nasze profile okienne mają więcej, niż tylko  
jedno życie, ponieważ PCW może być 
wielokrotnie przetwarzane.

PCW – ekologiczny materiał 
do produkcji okien

Wartości izolacyjne
Odpowiednie formowanie PCW

zapewnia uzyskanie najlepszych wartości
izolacyjnych do 0,80 Uf*

*w przypadku okien  
z aluminium wartość 
izolacyjna jest zależna od 
typu zastosowanych w nich 
przekładek termicznych.

Porównanie materiałów
stosowanych do produkcji 
okien:

– PCW

– Drewno

– Aluminium

PCW – dzięki odpowiedniemu doborowi 
receptury łączenia naroży – gwarantujemy 
stabilność połączeń

–   Łączenia klejone mają tendencję do
 rozszczelnień

Stabilność

Okna z PCW nie wymagają specjalnej pielęgnacji i 
konserwacji – wynika to z długiej żywotności wyrobu, 
płynącej z zoptymalizowanej receptury i odpornych
powierzchni

Żywotność

Drewno należy
malować co roku

PCW umożliwia zachowanie zamkniętego obiegu materiałowe-
go, niemalże całkowicie może być ponownie przetworzone.

–  PCW można poddać recyklingowi nawet siedmiokrotnie

–  Ponad 50 % stosowanego przez nas materiału pochodzi  
z PCW, uzyskanego z recyklingu

–  w oknach Greta® – zastosowano tworzywo wyłącznie  
z recyklingu

–  zaimpregnowane drewno nie może być poddane 
ponownemu wykorzystaniu

–  przetwarzanie powierzchni aluminiowych, w procesie 
recyklingu, może prowadzić do powstawania substancji 
szkodliwych

Recykling
Temperatura przetwarzania

ok. 200° C 

Temperatura przetwarzania
pomiędzy ok. 600° C – 660° C

PCW może być formowane i przetwarzane w niskich
temperaturach – pozwala to na oszczędność energii 

w procesie mieszania i ekstruzji

Energooszczędna obróbka

0,80 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *



Chcemy tworzyć wartościowe pro-
dukty, oferować naszym klientom  
i partnerom najwyższą jakość i wyko-
rzystywać tylko tyle zasobów natural-
nych, ile jest absolutnie niezbędnych. 
Ważną, ekologiczną zaletą PCW jest 
jego pełna przetwarzalność. Dlatego 
celowo wykorzystujemy w naszych 
profilach materiał z recyklingu: stare 
okna i drzwi stają się ponownie uży-
tecznymi surowcami i są wykorzy-
stane do produkcji nowych profili.

Dzięki ich długiej żywotności i dosko-
nałym właściwościom termoizolacyj-
nym, bilans CO2 naszych systemów 
profili jest stale niski – począwszy od 
pierwszego etapu produkcji, zakoń-
czywszy na montażu w budynku.

Jesteśmy odpowiedzialni –
działamy dalekowzrocznie

Różnorodność produktowa nie tylko 
jest praktyczna dla naszych partne-
rów, ale również także efektywna 
ekologicznie. Z tego powodu opraco-
waliśmy takie systemy profili, które 
optymalnie spełniają wiele, różnych 
wymagań. W ten sposób unikamy 
stosowania materiałów szkodliwych 
dla środowiska, np. takich jak włókno 
szklane. W zamian produkujemy, wy-
korzystując trwałe materiały z recy-
klingu, które mogą być wielokrotnie 
przetwarzane. W ten sposób reduku-
jemy naszą emisję CO2 od pierwsze-
go etapu produkcji.

Nasza elektrownia wodna



Dalsze informacje, na temat kolorów folii  
dekoracyjnych znajdziesz w internecie.

Badania i certyfikaty

– Certyfikat ISO 9001  
 (System Zarządzania Jakością)

– Certyfikat ISO 50001  
 (System Zarządzania Energią)

– Certyfikat VinylPlus (Zrównoważony Rozwój))

– EPD (Deklaracja Środowiskowa produktu)

Pozostałe dekory
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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.


