OKNÁ Z PROFILU SALAMANDER

SALAMANDER STREAMLINE
Plastové profily SALAMANDER

Inovatívna technológia na najvyššej technickej úrovni
Firma Salamander Industrie Produkte GmbH Turkheim Nemecko
pôsobí na svetovom trhu s PVC profilmi na výrobu plastových okien už
viac ako 30 rokov. Profilové systémy na výrobu plastových okien majú
originálny, jedinečný a nenapodobiteľný dizajn. Plastové okná SALAMANDER patria mezi najmodernejšie výrobky svojho druhu.
Základnou filozofiou značkových profilov SALAMANDER je úplná kompatibilita jednotlivých profilových sérií 2D, 3D a SL. Profily sa vyznačujú najmä vysokým stupňom lesku a belosťou, ktorá je podmienená vysokou hladkosťou povrchu. Vysoká hladkosť povrchu sa dosahuje vo výrobnom procese špeciálnym opracovaním povrchu výtlačných
hlavíc a pomalším tlačením extrudovaného profilu. Profily s dizajnovo
atraktívnou oblou geometriou tvaru dosahujú po kvalitatívnej stránke
najvyššie vlastnosti v oknárskej branži. SALAMANDER ako špecialista na
výrobu PVC extrúzie disponuje najvýkonnejším strojovým vybavením
s automatizovaným riadením výroby a prepracovaným zákazníckym
servisom. Vlastný vývoj receptúry a zmesi ako aj výroba vlastných špecializovaných nástrojov zaisťuje vysokú kvalitu výrobkov, lebo kvalita
výrobku stále zostáva najvyššou prioritou.
Základom výroby je moderné vytláčacie zariadenie slúžiace pre
viackomorovú koextrúziu plastu s automatizovaným riadením. Taktiež
sa zaoberá výrobou extrudovaného okenného tesnenia, kašírovaním
profilov v širokej palete dekorov a farieb. Veľmi podstatnou súčasťou
sú termíny dodávok, ktoré zabezpečuje prostredníctvom prepracovaného logistického systému.

Profil SALAMANDER
Streamline 5-komorový
Vždy viac a vždy inak. To je 5-komorový profilový systém Streamline s nadčasovým dizajnom a najvyššou úrovňou funkčnosti. 5-komorový okenný a dverový profilový systém s prepracovaným usporiadaním
komôr má zdokonalené technické parametre, ako i vynikajúcu tepelnú izoláciu a optimálnu protihlukovú ochranu. Vďaka kombinácii rámu
s hranatým resp. čiastočne predsadeným oblým krídlom vytvárajúcim
tieňovú drážku je Streamline 76 vhodný prakticky na všetky typy stavieb. Elegantný oblý tvar krídla, harmonicky zvýraznený novým tvarom
lišty, umožňuje štandardnú hrúbku zasklenia 24 mm. Použitie zasklievacích líšt z profilovej rady 3D Luxus rozširuje ponuku hrúbky zasklenia až do 48 mm. Ultra biela farba a hladkosť povrchu, vďaka ktorej
je údržba výnimočne ľahká.

Profil SALAMANDER
Streamline 7-komorový
Moderný dizajn okna s perfektnou statikou a izolačnými vlastnosťami,
to je 7-komorový profil SALAMANDER Streamline. V oblasti izolačných
vlastností spomedzi „70-kových“ systémov Streamline zdobí príkladný
prestupový koeficient Uf 1,2 W/(m2.K) respektíve 1,1 W/(m2.K) s výstuhou s prerušeným tepelným mostom (skúška bola uskutočnená v nezávislom Výskumno-skúšobnom inštitúte FIW Mníchov) a tým šetrí nielen životné prostredie ale aj vašu peňaženku.
Príjemnú a ničím nerušenú atmosféru domova vám Streamline zabezpečí aj svojimi zvukovo izolačnými vlastnosťami do 47dB. Masívne
oceľové výstuže a dokonalá profilová statika harmonicky dopĺňa celkový koncept.
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