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Tuning de înaltă tehnologie 
pentru ferestrele dvs.

salamander-windows.com

evoCore+
Împreună creăm un viitor 
durabil la cel mai înalt nivel 
tehnic –

datorită zecilor de ani de experiență 
în dezvoltarea de profile din PVC și 
în extrudarea PVC-ului. Cu durată 
lungă de utilizare, personalizat și 
durabil încă de la început: Dezvoltăm 
permanent sistemele noastre, astfel 
încât să vă putem oferi astăzi 
fereastra perfectă a viitorului.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Germania

salamander-windows.com

Salamander Window & Door Systems 
transferă un material durabil, de 
înaltă tehnologie de la construcția 
de aeronave și turbine eoliene la fe-
restre.

Rama grea din oțel este înlocuită cu 
un miez din spumă PET de înaltă 
tehnologie, cu grad mare de izolare 
și stabil. Acest miez din spumă unic 

evoCore+ înseamnă niveluri de performanță 
îmbunătățite și mai multă sustenabilitate.

Idee inovatoare  
cu impact sporit

oferă valori Ufmai bune, reduceri 
semnificative ale greutății, legături 
de colț mai puternice, în paralel cu o 
sustenabilitate îmbunătățită. Spre 
deosebire de valorificarea energeti-
că dintr-o instalație de incinerare a 
deșeurilor, valorificarea inteligentă a 
materialului polimeric generează 
economii de 1,26 tone de CO2 per 
tonă de material sintetic reciclat.



Țeavă de oțel obișnuită 
fără efect de izolare:

Filetare  
feronerii/ 
cercevea

Filetare  
feronerii/ 
cercevea

Miez din spumă 
reciclabil cu efect de 
izolare foarte bun:

Filetare zidărie Filetare zidărie

 − Se poate prinde cu șuruburi, suda

 − Stabilitate ridicată

 − Montaj mai ușor, datorită greutății cu 
peste 75 % mai mică a elementului, 
comparativ cu armătura din oțel obișnuită

 − Se pot executa toate dimensiunile 
standard de fereastră

 − Dimensiuni de elemente constante 
comparativ cu elementele de rigidizare 
convenționale

 − Sistem de închidere antiefracție până la RC2

 − Servește la stabilizarea ramei și a cercevelei 
de la ferestrele clasice din PVC

 − Servește la filetarea feroneriilor și la 
montajul ferestrei

 − Fără izolare

 − Greutate proprie mare

Case pasive eficiente din punct 
de vedere energetic, cu izolație 
cu grad ridicat de eficientă

Componenta compatibilă cu casele 
pasive, care completează sistemul 
nostru modular, este unică pe piață. 
În ceea ce privește eficiența energe-
tică, evoCore+ obține valori semnifi-

cativ mai bune la aceleași procese 
de prelucrare. În același timp, contri-
buiți la gestionarea rațională a resur-
selor, folosind materiale reciclabile.

O contribuție durabilă la  
protecția împotriva schimbării 
climatice

Reciclare, izolație termică,  
stabilitate

Valoare de izolare
 − Componentă compatibilă cu 

casele pasive

 − Valoare U optimizată

 − Mai puține punți termice și 
pierderi de căldură

 − Cheltuieli de încălzire mai mici

 − Emisii reduse

Factori Avantaje

Izolație termică  Capacitatea de izolare termică a ferestrei este îmbună-
tățită cu aprox. 10 %. Ferestrele Salamander cu 
evoCore+ corespund standardului de casă pasivă.

Reducere a greutății  Montaj mai ușor, datorită greutății cu peste 75 % mai 
mică a elementului, comparativ cu armătura din oțel 
obișnuită. 
Consumul de energie necesar pentru transportul de-a 
lungul întregului lanț valoric este și el redus.

Reciclare  evoCore+ este format din recipiente PET 100 % 
reciclate: În acest fel, contribuiți în mod activ la 
reducerea poluării mediului. După utilizare, materialul 
poate fi reintrodus în ciclul de reutilizare a materialelor. 
Cu evoCore+, generarea de deșeuri de producție este 
redusă la aproape 0 %, deoarece aproape că nu există 
resturi tăiate.

Utilizare eficientă a resurselor  Contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor 
climatice și la conservarea resurselor cu resurse de 
energie limitate prin utilizarea materialului PET 100 % 
reciclat.

Certificare casă pasivă

Componente testate, compatibile cu casele pasive 
conform directivei IFT WA-15/2,  
cu o valoare Uw minimă de 0,69 W/(m²K)  
pentru zona climatică 3.

zona temperată rece  
zona temperată caldă


