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Janelas que inspiram
Qualidade, função, design – e muito mais com a Salamander.
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A Salamander Industrie-Produkte GmbH é uma empresa familiar bávara mun-
dialmente ativa com uma participação de mais de 70% em exportações e com 
um volume de vendas do grupo de mais de 260 milhões de euros.

O Grupo atua em três áreas de negócios. A Salamander Window & Door 
Systems é a maior delas: Os nossos sistemas de perfis para janelas e portas 
de PVC, que proporcionam grande economia de energia, são desenvolvidos e 
produzidos de acordo com padrões ecológicos. Com nossos produtos, somos 
um dos principais fornecedores de sistemas para fabricantes de janelas em 
toda a Europa.

Atualmente somos líder mundial de mercado no nosso setor tradicional: Nós 
estamos dando continuidade à especialização original da nossa empresa com 
a Salamander SPS GmbH & Co. KG. O material de fibra de couro desenvolvido 
por nós é um produto orgânico 100% reciclável e uma alternativa sustentável, 
barata e eficiente em relação ao couro genuíno.

Na área de Perfis Técnicos de PVC da Salamander, nós desenvolvemos e fabri-
camos perfis especializados usando o processo de extrusão, adaptados para 
às necessidades do cliente.

Nós temos mais de cem anos de história na nossa sede de Türkheim (Alemanha), 
onde desenvolvemos produtos inovadores, sustentáveis e digitalizados.

Salamander – empresa familiar, 
marca tradicional e um grupo de 
empresas que operam a nível mundial

Uma história empresarial "Made in Germany" 
bem-sucedida há mais de cem anos.

Sobre nós

O plano de sucessão 
em 2017 garantiu a 
continuidade de desen- 
volvimento da empresa. 

Mais de 1.800 clientes em 
todo o mundo

Mais de 1.450 colaboradores 
em todo o mundo

Mais de 260 milhões de euros de 
rendimento geral (posição 2019)

Família proprietária do Grupo Salamander:  
Till Schmiedeknecht, Götz Schmiedeknecht, Dr. Heyo Schmiedeknecht
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A extrusão de perfis é a área principal do Grupo 
Salamander Industrie-Produkte. 

Produzimos os nossos perfis de alta qualidade 
em quatro localidades e os distribuímos por 
meio das nossas filiais internacionais e parceiros 
comerciais em mais de 53 países de exportação.

Essa rede mundial permite-nos levar a enge-
nharia alemã e o nosso conhecimento de co-
mercialização da região do Allgäu para todo o 
mundo – garantindo, assim que os nossos pro-
dutos estejam sempre disponíveis em todos os 
lugares com a mesma alta qualidade.

A Salamander no mundo

Brasil, 
São José dos Pinhais

Espanha, 
Rabade

Alemanha,
Türkheim
Sede da empresa

Localidades de 
produção

Localidades de  
armazenamento

Países de 
exportação

Índia,
Pune

Polônia, 
Włocławek

Áustria, 
Micheldorf

Ucrânia, Krivoy Rog

Rússia,
VladimierBielorrússia, 

Brest

A Salamander hoje – 
em rede mundial
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Como uma das primeiras fabricantes de calçados, a 
Salamander tomou a comercialização de seus produtos 
em suas próprias mãos e levou seus sapatos aos clien-
tes por meio de sua própria rede de filiais. 

Na década de 1970, a Salamander começou a fabricar 
peças de PVC, lançando a pedra fundamental para o 

Inovações	orientadas	para	
o	cliente	têm	tradição	na	
Salamander

Há mais de 100 anos, o nome Salamander é 
sinônimo de desenvolvimento e comercializa-
ção	de	produtos	voltados	para	o	cliente.

A história da marca Salamander é bem 
interessante: Como um grupo de empresas 
de gestão familiar, ainda temos nossas 
raízes na região do Allgäu e damos grande 
importância a uma inovação que atende às 
necessidades dos nossos clientes.

A história

Quem não o conhece? 
Enquanto os adultos faziam 

compras, as crianças podiam 
passar o tempo com suas 

aventuras: A salamandra-de-fogo 
"Lurchi" foi a heroína das nossas 

revistas em quadrinhos.

grupo de empresas atual. Até então, o foco era o processamento de couro.

O material de reciclagem "LEFA" representa a nossa maneira de pensar eco-
focada na ecologia – esta fibra de couro 100 % sustentável é adquirida a 
partir de resíduos genuínos de couro obtidos como excedentes na produção.

A sustentabilidade sempre foi um tema central na Salamander: O forneci-
mento de energia elétrica para a nossa produção na sede de Türkheim é 
parcialmente coberto por uma usina hidrelétrica desde 1917. A participação 
da eletricidade verde proveniente de energias renováveis na produção é 
continuamente expandida.

Até hoje, a marca Salamander se destaca por sua cultura de progresso e de 
comercialização. Desde o início, cada um dos nossos produtos marcou a 
ideia de sustentabilidade, reciclagem e inovação.
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Compra do terreno  
em Türkheim:
Localidade de produção  
com usina hidrelétrica

Desmantelamento da Salamander 
AG como resultado de mudanças 
no comércio de calçados

Perdas extremas nos negócios 
do Leste Europeu

Padronização das lojas e 
expansão dos negócios no 
Leste Europeu

Produção	de	materiais	de	
fibras de couro para  
contrafortes e palmilhas

Extrusão de PVC para  
perfis de janelas e portas

Início da moldagem por 
injeção	de	plástico  
para saltos de sapatos 
femininos

Segunda 
Guerra 

Mundial

Pleno emprego  
apesar de cortes de 
energia, alta demanda 
por calçados

A história da Salamander

A	transformação	de	um	polivalente	em	calçados	
em um especialista inovador em sistemas de 
perfis	e	materiais	de	fibra	de	couro

A história

a partir 
de 2004

Aquisição	da	Salamander	
Industrie-Produkte pelo 
Dr. Heyo Schmiedeknecht

100º aniversário do Grupo 
Salamander Industrie-Produkte

Mudança	de	geração	concluída: 
Transferência da empresa para 
Götz e Till Schmiedeknecht

Fundação	da	subsidiária	brasileira 
em Curitiba/Brasil

Lançamento no mercado do 
sistema modular greenEvolution 

Till Schmiedeknecht  
ingressa no Conselho  
Consultivo da SIP

Götz Schmiedeknecht torna-se 
sócio e diretor

Lançamento no mercado do 
bluEvolution 92

Lançamento no mercado do 
Streamline MD

Lançamento no mercado  
do evolutionDrive HST  
e evolutionDrive SF76

Fundação	da	subsidiária	indiana 
em Mumbai/Índia

Lançamento no mercado do 
bluEvolution 82

Lançamento no mercado  
do Streamline 60  
e evolutionDrive SF60

Expansão e maior integração da 
organização	polonesa

Início das vendas na Índia/no 
Brasil

1917

1936

1960

2004

1990

1980

1973

2017

2020

2016

2018

2012

2009

2010

2013
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myWindow: A janela  
certa para cada um

Para nós, a janela não é um produto meramente técnico, 
pois ela está ligada ao ambiente interno e à fachada. 

Luz, entrada de calor, vista, ventilação e superfícies 
tangíveis permitem que a janela determine a qualidade 
do ambiente interno individual. A janela também é o 
elemento determinante do projeto da fachada e deve 
atender a critérios ecológicos, técnicos e relevantes para 
a segurança. 

Todas estas exigências não podem ser atendidas com um 
padrão, mas exigem soluções inteligentes configuradas 
de acordo com a situação específica, as características 
do edifício, a arquitetura e as preferências individuais. 

Os nossos sistemas de janelas permitem que desenvol-
vamos o caminho lógico para a configuração ideal das 
janelas.

"Hoje em dia tudo 
é digital. E por que 

não a consultoria 
de janelas?"

Nossa visão do futuro da janela
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Com o processo que desenvolvemos, você en-
contrará a janela que atenda às suas necessida-
des e combine com sua casa.

Exigências do cliente

Estratégias de otimização para entrada de luz e energia, autenticidade his-
tórica, estilo regional, escolha individual de design e materiais, fatores eco-
lógicos como isolamento e reciclagem, bem como custos

Condições climáticas e realidades locais

Curva de temperatura e diferença de temperatura, quantidade de precipita-
ção, horas de sol, queda de neve, intensidade do vento, estatísticas de 
roubo, poluição do ar, poluição sonora, altitude acima do nível do mar

Propriedades do objeto

Ano de construção, tipo de edifício, área de convivência, andares, material 
dos aros das janelas, vidraças, orientação da casa de acordo com as coor-
denadas GPS, número de janelas por lado da casa, tipos de janelas, número 
de degraus, dimensões das janelas, análise da situação de iluminação: 
Comparação da situação de iluminação real/idónea

O princípio C3 da Salamander:  
O	caminho	para	a	configuração	
ideal das janelas

Climate

Case

Client

O princípio C3: Três etapas para a janela perfeita

Estes fatores determinam decisivamente se a sua escolha de janela 
combina com o edifício e as influências externas:

Existem diferentes requisitos para as suas janelas  
dependendo	da	localização	geográfica.

A nova janela deve corresponder às condições climáticas do seu objeto: 
Somente a Alemanha é subdividida em 15 zonas climáticas, com diferenças 
de temperatura, horas de sol, precipitações, queda de neve e intensidade do 
vento. Além disso, há outros critérios como altitude, poluição sonora, poluição 
do ar e estatísticas de roubos na localidade.

Localidade não é igual  
a localidade

Climate

polar

subtropical

subpolar

tropical

temperado

subequatorial

equatorial
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O princípio C3: Três etapas para a janela perfeita

Desde o início do século XX os estilos e materiais de construção mudaram 
constantemente. As razões para isso foram muitas: Influências econômi-
cas e disponibilidade de recursos, mudanças no nosso modo de vida e o 
surgimento de novos estilos arquitetônicos. Cada um desses períodos de 
construção tem demandas diferentes para um sistema de janelas: A super-
fície de vidro e a entrada de luz, os valores de isolamento e a forma da 
janela, mas também a geometria e a superfície do perfil devem ser adaptados 
ao edifício.

A variedade de formas e arte de design na 
construção de janelas atingiu seu auge na 
virada do século. Janelas tipo guilhotina, 
trigêmeas ou de caixa com pinázios nos 
vidros superiores são típicas do período 
de fundação. 

As janelas do movimento arquitetônico
alemão “Neue Bauen” (nova construção)
baseiam-se no princípio de que “a forma
obedece para a função”. Geralmente são 
instaladas janelas assimétricas com uma 
folha grande e uma pequena e um aro 
subdividido em cada uma delas. 

No início dos anos 50 ainda havia frequen-
temente uma influência da arquitetura 
pré-guerra. As janelas pequenas e verticais 
geralmente são de madeira e seu envidra-
çamento é simples. 

Virada do século 

1890–1914
Anos 20 e 30

1920–1939
Anos 50

1946–1959

A janela – uma parte 
integrante da história  
da arquitetura

Temos	a	solução	de	janela	certa	para	cada	estilo	 
de	construção.

Case

Janela padrão

Janela moderna com uma 
grande superfície de vidro

Janela histórica

Nos anos 60 predominam as janelas com 
aros de madeira em cores claras e 
envidraçamento simples. Ocasionalmente, 
há também janelas de alumínio. Devido 
aos baixos custos de aquecimento, os 
formatos das janelas ficam cada vez 
maiores. 

Levando em conta a nova consciência em 
relação à eficiência energética após as 
crises do petróleo nos anos 1970, a 
portaria de proteção térmica de 1977 e o 
ressurgimento do neo-historismo, o 
tamanho das janelas tende a diminuir. 

Em virtude da otimização energética 
ocorrida nas últimas três décadas, as 
áreas maiores das janelas, os elementos 
desde o piso até o teto, bem como as 
varandas francesas passam a ser típicos 
na construção de janelas. 

Anos 60 e 70 

1960–1979
Anos 80

1980–1989
Anos 90 até hoje 

1990–2020
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A luz dispersa através das janelas no lado 
norte é particularmente adequada para 
ambientes de trabalho.

No verão, os ambientes voltados para o sul permanecem 
frescos e sombreados devido à posição solar alta. 

A	orientação	das	janelas	é	decisiva.

Entrada ideal de luz e calor

A qualidade da luz e o equilíbrio energético diferem significativamente, dependendo dos  
pontos cardinais, determinando assim o design e a apresentação das janelas.

Norte

 − A luz dispersa constante é preferida principalmente pelos artistas ou para trabalhar.
 − A baixa entrada de calor é uma vantagem no verão, já no inverno o foco é o isolamento térmico.
 − Janelas menores para as residências, janelas grandes para estúdios e locais de trabalho – devendo-se 

levar em consideração o isolamento térmico.

Leste

 − Raios solares planos produzem contornos claros.
 − A entrada de calor pela manhã geralmente é positiva.
 − Grandes áreas de janelas são ideais.

Sul

 − No sul, a luz solar direta permite o uso máximo da luz.
 − No inverno, o lado sul se beneficia da entrada ideal de luz e calor devido ao sol mais baixo.
 − No verão, o ângulo de inclinação mais acentuado proporciona um sombreamento natural.
 − Aqui devem ser realizadas áreas máximas de janelas. Graças ao efeito de sombreamento natural,  

a proteção solar frequentemente pode ser conseguida com medidas simples.

Oeste

 − A luz quente do final da tarde, com suas longas sombras é a preferida por muitos fotógrafos.
 − No oeste, a baixa posição do sol no verão leva a uma entrada de calor significativa.
 − Grandes áreas de janelas fazem sentido, mas devem ter sombreamento. 

Dependendo da planta do edifício, do uso do espaço e da orientação, é necessária uma  
estratégia individual para selecionar e combinar os sistemas de janelas de forma ideal.

O princípio C3: Três etapas para a janela perfeita

Solstício de verão: 62,5° 
21 de junho, 12:00h, 

51° norte Largura

Solstício de inverno: 15,5° 
21 de dezembro, 12:00h 

51° norte Largura

Zênite

S N

L

O

Case
O ângulo de incidência da luz solar 
muda de acordo com a estação. 
Durante o planejamento das janelas 
é preciso considerar:



20 21

Your digitally  
enhanced window
greenEvolution é a nossa plataforma inova- 
dora e sustentável. Este sistema de perfil 
permite um grau particularmente alto de 
individualização e oferece designs e mate- 
rialidades em uma variedade tangível.

"Queremos viver de maneira 
sustentável – mas não ter 
compromissos em relação 
ao estilo".

Client

O princípio C3: Três etapas para a janela perfeita

Implementação	sistemática	
das	solicitações	do	cliente

Com o princípio C3, as características de solução das janelas 
podem ser quantificadas e as estratégias de otimização de-
senvolvidas. Dessa forma, as características do produto, 
como luz, entrada de calor, valor U e autenticidade histórica 
tornam-se compreensíveis e variantes podem ser compara-
das entre si. 

Portanto, o impacto sobre o ambiente interno poderá ser 
identificado e a decisão pela janela certa será melhor, uma 
vez que ela será baseada em fatos.
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greenEvolution 
max

greenEvolution 
curve

greenEvolution 
box

greenEvolution 
flex

greenEvolution 
flex A

greenEvolution 
free

Os seis sistemas de perfis diferentes são compatíveis em termos de apre-
sentação e acessórios e podem ser transformados em um grande número 
de janelas ou portas que combinam com o local e o estilo do seu edifício, 
ajudam-lhe a economizar energia e complementam seu ambiente pessoal 
com o design individual.

Graças à sua compatibilidade e redução de complexidade, os nossos par-
ceiros na construção e distribuição de janelas se beneficiam com uma 
maior facilidade de armazenamento, processamento e de fabricação.

Um sistema, seis variantes,  
características ideais do produto

A plataforma greenEvolution

Profundidade do aro: 76 mm
MD até Uf: 1,1 W/(m²K) 
MD até Uw: 0,75 W/(m²K) 
AD até Uf: 1,2 W/(m²K) 
AD até Uw: 0,78 W/(m²K) 
Vidraças até 48 mm

Profundidade do aro: 76 mm
MD até Uf: 1,0 W/(m²K) 
MD até Uw: 0,73 W/(m²K) 
AD até Uf: 1,1 W/(m²K) 
AD até Uw: 0,77 W/(m²K) 
Vidraças até 48 mm

Profundidade do aro: 76 mm
MD até Uf: 1,0 W/(m²K) 
MD até Uw: 0,73 W/(m²K) 
AD até Uf: 1,1 W/(m²K) 
AD até Uw: 0,76 W/(m²K) 
Vidraças até 56 mm

Profundidade do aro: 76 mm
MD até Uf: 1,0 W/(m²K) 
MD até Uw: 0,73 W/(m²K) 
AD até Uf: 1,1 W/(m²K) 
AD até Uw: 0,77 W/(m²K) 
Vidraças até 48 mm

Profundidade do aro: 76 mm
MD até Uf: 1,0 W/(m²K) 
MD até Uw: 0,73 W/(m²K) 
AD até Uf: 1,1 W/(m²K) 
AD até Uw: 0,77 W/(m²K) 
Vidraças até 48 mm

Profundidade do aro: 76 mm
MD até Uf: 1,1 W/(m²K) 
MD até Uw: 0,74 W/(m²K) 
AD até Uf: 1,2 W/(m²K) 
AD até Uw: 0,77 W/(m²K) 
Vidraças até 48 mm

Janela padrão Janela moderna com uma 
grande superfície de vidro Janela histórica

A	plataforma	sustentável,	flexível	e	
digital	para	soluções	individuais
Com	seis	variantes	de	perfis	compatíveis	 
para	a	configuração	ideal	da	janela.

+ +

+

+

+

+ +

+ + +

+ + + + + + + + +

+ +  + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + +

Estática
Autentici-
dade

max

flex

curve

flex A

box

free

eco

eco

realMaterial

realMaterial

Proteção contra 
impacto, roubo e 
ruídos

Entrada 
de luz/
calor UW

greenEvolution 
Soluções de  
sistemas Tipo de janela
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eco

Greta® combina superfícies atraentes com a máxima 
sustentabilidade e um ótimo isolamento térmico. 
Nossos especialistas em materiais desenvolveram 
uma fórmula de reciclagem que dá cor e sensação de 
tato à janela. 

Os perfis são produzidos com energia a partir de fontes 
renováveis e podem ser 100% reciclados. 

Superfícies tangíveis: Greta® / realMaterial

Com superfícies táteis a janela 
se torna uma parte tangível da 
residência

Nós transformamos as janelas de PVC em algo especial: Com nossas su-
perfícies especialmente desenvolvidas, a janela passa a fazer parte do seu 
estilo de vida. Aproveite todas as vantagens de uma janela de PVC – com a 
aparência e a sensação de uma variedade de materiais reais. Projete sua 
casa de forma personalizada até o mínimo detalhe.

Nós oferecemos com o realMaterial 
o sistema modular greenEvolution 
em materiais genuínos. Eles são 
aplicados ao perfil em um proces-
so de laminação. 

Para a produção é usado um mate-
rial de reciclagem e a janela pode 
ser devolvida ao ciclo do material 
de acordo com o procedimento 
padrão.

Nossos perfis de qualidade irradiam 
um branco puro e brilhante. O PVC 
é misturado a partir de uma formu-
lação especial de PVC e tem uma 
coloração uniforme. Graças a uma 
superfície que repele a sujeira, os 
perfis da Salamander mantêm sua 
brancura brilhante mesmo depois 
de muitos anos, sendo de fácil ma-
nutenção.

Nosso destaque:  
Branco Salamander.

Cobre não tratado para 
um aspeto vintage

Folheado de 
madeira verdadeira 
para um ambiente 
interior natural

Material em fibra 
de couro trabalha-
do, feito a partir 
dos restos da 
produção de 
couro genuíno

Lado interior

Alumínio com aspeto 
de aço inoxidável 
escovado

Cinzento claro

Cinzento oliva*

Cinzento pedra*

Para as variantes de perfis 
flex A e free 

Textura produzido com PVC  
100% reciclado

Lado exterior igual ao interior

* em desenvolvimento

Lado exterior

upcycledLeather realMetal

realCopper

realWood
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A ajuda prática diária para os tempos de  
ventilação	certos.

myWindow play

O aplicativo de ventilação fornece, em primeiro lugar, recomen-
dações de ventilação inteligentes com base em dados geográ-
ficos. Dependendo do vento, do tempo e do voo de pólen, o 
myWindow play determina os tempos de ventilação ideais. O 
desenvolvimento adicional para uso como um widget meteoro-
lógico e como um passe para suporte em temas de garantia e 
de serviço está em andamento.

O	aplicativo	de	medição	e	configuração	 
para os nossos parceiros.

myWindow record.professional

Com esta ferramenta de planejamento digital, os nossos parcei-
ros configuram as janelas no local durante a sua consulta – com 
as informações e recomendações do aplicativo myWindow 
record. Graças ao aplicativo o seu vendedor pode fornecer-lhe 
uma oferta qualificada por janelas adaptadas individualmente 
durante o diálogo. A medição ocorre com a ajuda da realidade 
aumentada (RA). 

Consultores digitais: Os nossos aplicativos

A nossa consultoria digital de janelas tem o prazer de orientá-lo passo a 
passo em todas as questões importantes. O aplicativo myWindow record 
da Salamander determina os seus requisitos individuais para a solução da 
janela ideal: Basta preencher as informações sobre o seu projeto de cons-
trução na interface de uso fácil e você receberá informações adicionais 
sobre o seu edifício.

Determina	a	sua	combinação	
de janela ideal com base no 
princípio C3

Graças ao aplicativo, os nossos parceiros para 
vendas de janelas podem oferecer-lhe um 
sistema de janela com valor adicional per- 
sonalizado: Sob medida para as suas 
necessidades.

Os nossos parceiros na construção de 
janelas têm um suporte ideal sobre 
vendas diretas no aplicativo

Você encontrará a janela que se adapta 
perfeitamente às suas necessidades e 
poderá usar todas as vantagens para o  
seu projeto de construção.
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0,8 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *

O material mais sustentável para janelas – PVC

O material mais sustentável 
para janelas – PVC

Na produção de perfis de janelas, o nosso foco 
é o material sustentável PVC, que combina com 
as nossas superfícies realMaterial inovadoras, 
para que você possa projetar as suas janelas de 
forma personalizada, tangível e adequada para 
o edifício – tanto interna quanto externamente. Valor de isolamento

O design e a condutividade térmica do 
PVC conferem-lhe os melhores valores de 

isolamento de até 0,8 Uf*

* No caso de janelas de alumínio, o valor de isolamento é, 
em última análise, gerado pelo PVC no núcleo

Materiais de janelas em 
comparação:

– PVC

– Madeira

– Alumínio

Temperatura de processamento 
de aprox. 200 °C 

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

O PVC se mantém permanentemente es- 
tável e funcional – graças à ligação química 
e física da junta de canto dos perfis

– Colagens adesivas tendem à fadiga

Estabilidade

O PVC pode ser moldado e processado mesmo a 
baixas temperaturas – dessa forma é economizada 

energia primária durante a mistura e extrusão

Processamento de economia de energia

As janelas de PVC dificilmente precisam de cuidados 
e manutenção – com uma longa vida útil graças à 
formulação otimizada e superfícies resistentes

Durabilidade

 A madeira precisa 
ser pintada 
anualmente

O PVC permite um ciclo de material fechado, pois 
trata-se de um material quase completamente reciclável

– O PVC é até sete vezes totalmente reciclável

–  Mais de 80% do nosso material já é feito de 
PVC reciclado

–  Na janela Greta® é usado somente material 
reciclado

–  A madeira impregnada não pode ser reciclada

–  O tratamento de superfícies de alumínio gera 
poluentes no processo de reciclagem

Reciclabilidade

Soluções	para	janelas	 
da Salamander
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Sustentabilidade significa mais do que proteção ambiental

Queremos criar produtos valiosos, oferecer aos nossos clientes e parceiros 
o melhor desempenho, consumindo apenas os recursos que forem absolu-
tamente necessários. Uma importante vantagem ecológica do PVC é sua 
total reciclabilidade. É por isso que em nossos perfis processamos partes 
de material reciclado, ou seja, PVC reciclado: Dessa forma, janelas e portas 
antigas tornam-se novamente matérias-primas úteis e podem ser usadas 
para a produção de novos perfis.

Graças à sua longa vida útil e excelentes propriedades de isolamento 
térmico, o equilíbrio de CO2 em nossos sistemas de perfis é invariavelmente 
baixo – desde a primeira etapa de produção até o uso em um edifício.

Produtos diferenciados não são apenas práticos para os nossos parceiros, 
mas também ecologicamente eficientes. Por isso, desenvolvemos sistemas 
de perfis que atendem de maneira ideal a muitos requisitos diferentes. 
Neste sentido, não usamos materiais prejudiciais ao meio ambiente, como 
fibra de vidro, por exemplo. Em vez disso, usamos materiais reciclados durá-
veis na nossa produção e que possam ser reutilizados várias vezes: Assim 
reduzimos as nossas emissões de CO2 desde a primeira etapa de produção.

Nós assumimos responsabilidade –  
e agimos com previsibilidade

A sustentabilidade começa 
com uma produção que poupa 
energia: Usamos eletricidade 
verde na nossa produção há 
muito tempo e continuaremos 
a expandir este uso no futuro. 
O 8 % do nosso consumo de 
eletricidade é permanentemen-
te coberto pela usina hidrelétri-
ca interna, que se encontra no 
terreno da empresa em 
Türkheim há mais de 100 anos.

Sustentabilidade	é	mais	do	que	proteção	
ambiental.

Os colaboradores e parceiros de negócios da Sala-
mander nos agradecem pelo compromisso com 
confiança e lealdade. Em média, os colaboradores 
permanecem em nossa empresa em torno de 15 
anos – e também os fabricantes ou distribuidores 
de janelas trabalham conosco aproximadamente 
pelo mesmo tempo.

Para a geração jovem oferecemos uma ampla 
gama de oportunidades de treinamento sob o 
mesmo teto. Nós mesmos treinamos os futuros 
especialistas em todas as nossas áreas especiali-
zadas – desde o desenvolvimento, a tecnologia e 
produção até a contabilidade. Em seguida nós ga-
rantimos uma admissão ao trabalho de pelo 
menos seis meses.

Nós postamos em um planejamento prospectivo e 
de longo prazo para nós e nossos parceiros, bem 
como em um crescimento equilibrado. Ao mesmo 
tempo, com produtos duráveis e de baixa manu-
tenção promovemos formas construtivas econô-
micas em termos de energia. Assim, uma janela da 
Salamander oferece uma contribuição valiosa 
para a proteção do nosso planeta ao longo de toda 
a sua vida útil.

Assumimos a responsabilidade 
não apenas pelo meio ambiente, 
mas também pelas pessoas, pela 
região e pelas matérias-primas. 

Especialistas em 
sistemas de perfis: Os 
nossos colaborado-
-res têm um compro-
misso diário no sen- 
tido de oferecer-lhe a 
mais alta qualidade.
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Exames e certificados

– Certificação ISO 9001 (sistema de gestão de qualidade)
– Certificação ISO 50001 (sistema de gestão de energia)
–  Certificações nacionais e internacionais de produtos  

(RAL, CSTB, ATG, STC e KOMO)
–  Certificações do sistema de janelas (passe do sistema RAL, 

passe do sistema IFT, janelas que economizam energia)
– Certificação VinylPlus (sustentabilidade)
– EPDs (compatibilidade ambiental)

Nosso padrão de qualidade

Construção 
Em vez de uma solução geral 
para todas as aplicações, de- 
senvolvemos sistemas modu- 
lares inteligentes que atendem 
de maneira ideal a requisitos 
específicos e economizam re- 
cursos. Contamos com con- 
ceitos pragmáticos que os 
fabricantes de janelas podem 
integrar de maneira fácil e 
segura em seus processos.

Fabricação de ferramentas 
Graças ao nosso desenvolvi-
mento e produção internos de 
ferramentas, podemos imple- 
mentar novos produtos de ma- 
neira flexível, independente e 
rápida, bem como desenvolver 
continuamente a nossa tecno- 
logia de extrusão.

Desenvolvimento  
e mistura de materiais 
Otimizamos regularmente a 
formulação de nossos mate- 
riais, a fim de oferecer aos 
nossos clientes perfis de PVC 
duráveis, à prova de testes e 
econômicos. Para atender às 
necessidades in- 
dividuais de cada cliente, de- 
senvolvemos novas superfícies 
com diferentes sensações 
óticas e de tato, além de ma- 
teriais particularmente ecoló- 
gicos feitos a partir de matéria- 
prima 100% reciclada.

Extrusão 
A fim de garantir uma alta 
qualidade constante a preços 
justos, fazemos a extrusão de 
95% dos perfis da Salamander 
em nossas instalações 
próprias.

Os nossos perfis de PVC representam a mais alta qualidade e durabilidade. Reunimos 
décadas de experiência em extrusão e transferimos o conhecimento para a próxima 
geração – à medida em que treinamos os nossos próprios profissionais. Utilizamos 
apenas matérias-primas de alta qualidade para a produção dos perfis qualitativos. Todo 
o processo de produção é monitorado continuamente por meio de métodos de teste mo-
dernos e gerenciamento abrangente de qualidade. Dessa forma garantimos produtos es-
táveis e duráveis.

Nosso padrão de qualidade

Do	desenvolvimento	do	produto	até	a	expedição

Garantia de qualidade digital 
Na gestão de qualidade, apos- 
tamos em pessoas reais como 
contatos e em soluções digitais 
para a otimização da comuni-
cação: Os nossos clientes 
usam o aplicativo SIPortal 
especialmente desenvolvido 
para entrar em contato com a 
nossa equipe e obter um 
feedback rápido.

Logística 
A nossa eficiente logística 
processa os pedidos recebi-
dos de nossos clientes e 
monta os perfis desejados 
para a expedição – assim 
garantimos uma entrega 
pontual em todo o mundo.

Foliado
No nosso processo de foliado, os 
perfis são revestidos com fólios: 
Isso cria uma grande variedade 
de designs de janelas e portas. 
Além disso, desenvolvemos 
superfícies de materiais reais 
para os nossos perfis, abrindo 
assim possibilidades completa-
mente novas para o design de 
fachadas e salas de estar.
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Outros sistemas de perfis da Salamander

Outros	sistemas	de	perfis	da	Salamander

Vedação dupla
Profundidade: 82 mm
Até Uf: 1,0 W/(m²K) 
Até Uw: 0,67 W/(m²K)*
Vidraças até 52 mm
*medidas de referência de acordo com 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Vedação central
Profundidade: 92 mm
Até Uf: 0,94 W/(m²K)
Até Uw: 0,65 W/(m²K)*
Vidraças até 60 mm
*medidas de referência de acordo com 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Vedação dupla
Profundidade: 73 mm
Até Uf: 1,2 W/(m²K)
Até Uw: 0,80 W/(m²K)
Vidraças até 44 mm

Vedação central
Profundidade: 82 mm
Até Uf: 0,92 W/(m²K)
Até Uw: 0,65 W/(m²K)*
Vidraças até 52 mm
*medidas de referência de acordo com 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Profundidade do aro: 60 mm 
Profundidade da folha: 39 mm
Vidraças até 22 mm

Profundidade do aro: 76 mm 
Profundidade da folha: 50 mm
Até Uf: 1,8 W/(m²K)
Até Uw: 1,2 W/(m²K)*
Vidraças até 28 mm 
*3,50 m x 2,48 m

Profundidade do aro: 194 mm 
Profundidade da folha: 82 mm
Até Uf: 1,3 W/(m²K)
Até Uw: 0,64 W/(m²K)*
Vidraças até 52 mm 
*medidas de referência: 4,80 m x 2,50 m

Profundidade do aro: 60 mm 
Profundidade da folha: 60 mm
Vidraças até 34 mm

AD – Vedação dupla
Profundidade: 76 mm
Até Uf: 1,1 W/(m²K) 
Até Uw: 0,70 W/(m²K) 
Vidraças até 48 mm
colagem com fita adesiva de até 50 mm

Vedação central
Profundidade: 76 mm
Até Uf: 1,0 W/(m²K)
Até Uw: 0,67 W/(m²K)*
Vidraças até 48 mm
*medidas de referência de acordo com 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m
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Temos a janela certa para as suas 
necessidades – 

graças a décadas de experiência em 
desenvolvimento de perfis e extrusão 
de PVC. Durável, personalizável e sus- 
tentável desde o início: Desenvolvemos 
continuamente os nossos sistemas 
para lhe oferecer já hoje a janela 
perfeita do futuro.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Alemanha

salamander-windows.com


