BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT VAN SALAMANDER

PVC SALAMANDER
De Salamander profielen zijn een nieuwe manier om naar de wereld
te kijken. Hun kwaliteit is onovertroffen en heeft andere
productkenmerken dan profielen die bij andere bedrijven worden
vervaardigd. Salamander profielen zien er chique uit en zij markeren
een nieuw tijdperk in het maken van ramen en kozijnen.
Salamander profielen zijn van hoge kwaliteit en ze voldoen volledig
aan de Duitse kwaliteitsnorm- RAL GZ 716 / paragraaf 1 en 7, en de Europese norm EN 12608:2003. Het
bedrijf produceert uitsluitend eersteklas kwaliteitsprofielen en besteedt de productie van de profielen
niet uit naar andere landen.
Er wordt aandacht besteed aan de geometrische vormgeving en de aanblik van het profiel. De combinatie
van zachte lijnen en gedurfde futuristische oplossingen onderscheiden het profiel van andere merken op
de markt. Bij alle individuele profielsystemen kunt u kiezen uit een rechte, schuine of gebogen optiek.

#1

SALAMANDER STREAMLINE
De Salamander Streamline 76 profielen
hebben de beste prijs- prestatie verhouding.
Voor meer en gedetailleerde informatie, kunt
u contact opnemen met de gelicentieerde
Salamander fabrikanten in uw regio.


Totale breedte - 76 mm;



Aantal kamers - 5;



Glas - tot 48 mm, waaronder een

twee-kamer reeks:


Coëfficiënt

van

thermische

geleidbaarheid - 1,3 W/m2K;


Geluidsisolatie - 47 dB;

Belangrijke marketing voordelen:


Exclusief vervaardigd in Duitsland

volgens de Duitse kwaliteitsnorm RAL-GZ 716


Klasse A profielen volgens de Europese
richtlijnen EN 12608:2003;



Extreem lange levensduur - meer dan 60
jaar;



Rechte of gebogen optiek;



Lichtbestendig en zeer goed bestand
tegen klimatologische invloeden;



Aantrekkelijk design, gecombineerd met
een hoge functionaliteit;



Maximaal

schoonmaakgemak

en

onderhoud;


Schitterend

wit

en

een

glanzend

oppervlak;



100% recyclebaar en een uitstekende levenscyclusanalyse;

#2

SALAMANDER BLUEEVOLUTION
Specificaties:


Totale breedte - 92 mm;



Aantal kamers - 6;



Glas - tot 60 mm, waaronder een twee-

kamer reeks;


Coëfficiënt van thermische geleidbaarheid

van het profiel combinatie frame en raam met
inbegrip van het metaal -1 W/m2K;


geluidsisolatie - 47 dB;

Belangrijke marketing voordelen:


BluEvolution profielsysteem is een nieuwe

generatie, een combinatie van conventionele
innovatie en technologie;



Het exclusieve design met een breedte
van 92 mm draagt bij aan de uitstekende
warmte-isolatie;



De combinatie frame en raam heeft een
hoogte van 118 mm en draagt bij aan
een betere verlichting van uw huis;



Het systeem is gecertificeerd voor
installatie in energieluwe en passieve
huizen.

#3

STREAMLINE SYSTEEM VOOR VOORDEUREN
Het visitekaartje voor stijl en veiligheid.
Een voordeur is de belangrijkste toegang tot een huis en
wordt daarom constant belast. De deur moet bestand zijn
tegen
gedachteloos
dichtslaan
en
extreme
weersomstandigheden. Een hoge stabiliteit, optimale
warmte-isolatie, uitstekende geluidsisolatie, bescherming
tegen inbraak, een lange levensduur en een uitgekiend
ontwerp zijn daarbij de belangrijkste eisen. Voordeuren
uit de Salamander productlijn bieden u het comfort dat u
nodig heeft om u goed en veilig te voelen.
Veiligheidsbeslag met 3 of 5-punts sloten kan worden
geïnstalleerd volgens de hoogste veiligheidseisen.
Technische specificaties: Uf=1.5 W/m²K.

SLIDING TYPE VW

Het raam of deur kan worden geopend met een gemakkelijke beweging door hieraan te trekken waardoor
deze over een rail glijdt, met een comfortabele en gemakkelijke beweging van de vleugels die perfect zijn
afgedicht met rubber. Door het hendel 90 graden te draaien, ontstaat een opening, de zogenaamde
"vallende vleugel".
Een van de karakteristieke kenmerken van het type Volkswagen is de zeer strakke compressie van de
vleugel aan de onderplaat, die op deze wijze de beste thermische en akoestische isolatie van alle soorten
schuifsystemen garandeert. Er kunnen zeer brede vleugels gebruikt worden, met een maximale afmeting
van 150 * 240 sm. Ze kunnen worden gebruikt voor voordeuren, maar dit kan een probleem opleveren
daar de drempel van de deur te hoog is. Wanneer u het hendel omhoog draait en naar u toe trekt, dan
komt de vleugel de kamer binnen en glijdt naar links of rechts. Het beslag wordt door de Duitse firma
Roto vervaardigd. Dit is zo samengesteld dat het niet breekt, omdat in bepaalde hoeken anti-inbraak
bouten worden gebruikt. Een ander groot pluspunt is dat u zeer grote driedubbele beglazing tot 40 mm
breed kunt gebruiken hetgeen niet mogelijk is in andere soorten schuifsystemen.
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