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Date tehnice
Adâncime constructivă 92 mm
Lăţimi vizibile între 118 şi 184 mm, pentru combinaţia cercevea şi toc
Concept de etanşare trei garnituri de etanşare de jur împrejur

garnituri introduse din fabrică
Structură camerală tocul şi cerceveaua din profile 6-camerale, respectiv în funcţie de cerinţele 

statice
Domeniu de utilizare ferestre batante, oscilante, oscilobatante,

uşi de intrare principală şi secundară, uşi pliante, uşi glisant-oscilante
Coeficient de transfer de căl-
dură

până la Uf = 0,94 W/(m2K); Uw = 0,71 W/(m2K)*
*dimensiunea de referinţă conform DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Tipuri de vitraje posibile
Grosime geamuri/panouri

Toate geamurile termoizolante antifonice şi antiefracţie uzuale din comerţ
până la 60 mm

Material Material plastic pur, de calitate superioară

Avantajul materialului plastic:
Pentru protecţia mediului înconjurător materialul plastic reciclat poate 
fi utilizat ca materie primă secundară la fabricarea profilelor, asigurând 
astfel un ciclu închis al fluxului materialelor, lângă o calitate constantă!

Culori Culoare albă Salamander (omogenă în toată profunzimea)
cu protecţia durabilă a suprafeţelor
Alternativ corpul de bază disponibil în culorile crem, maro şi caramel
Peste 40 de folii decor standard
Folii decor speciale la cerere
Învelişuri de aluminiu disponibile ca dotare specială în peste 500 de culori

Dimensiuni maxime elemente                      în alb                                               în decor
cu cercevea standard lăţime max. 1400 mm lăţime max. 1400 mm

înălţime max. 2300 mm înălţime max. 2200 mm
cu cercevea uşă balcon lăţime max. 1500 mm lăţime max. 1500 mm

înălţime max. 2400 mm înălţime max. 2300 mm
pentru uşă de intrare lăţime max. 1200 mm lăţime max. 1200 mm

înălţime max. 2300 mm înălţime max. 2200 mm

Sistemul de profile bluEvolution 92 reuneşte o tehnologie avansată cu designul modern şi funcţional, creând o 
nouă generaţie de ferestre de primă clasă. Structura optimizată cu 6 camere şi o adâncime constructivă de 92 
mm asigură o termoizolare remarcabilă şi o eficienţă energetică optimă. Graţie lăţimii vizibile reduse de numai 
118 mm, recuperării energiei solare datorită incidenţei crescute a luminii şi sustenabilităţii ecologice a unui ma-
terial plastic 100% reciclabil, acest sistem se încadrează în tehnologiile viitorului de la Salamander.

bluEvolution: 92

Sistem de profile
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Caracteristici

Structura sistemului

rotunjit cu înveliş de aluminiu

cu suprafaţă decalată

Permeabilitate la aer 
DIN EN 12207

până la clasa: 4

Etanşeitate la ploaie torenţială 
DIN EN 12208

până la clasa: 9A

Rezistenţă la încărcare din vânt
DIN EN 12210
Clasa: C4/B4

Solicitare mecanică
DIN EN 13115

 Clasa: 4

Protecţie antiefracţie
DIN EN 1627 - 1630

RC 2

Protecţie fonică
DIN EN 4109

până la clasa: 5

Coeficient transfer de căldură
DIN EN 12412-2 / 10077-2
până la Uf = 0,94 W/(m2K) 

Forţe de operare
DIN EN 13115 / 12247

Clasa: 1
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Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58  
D-86842 Türkheim/Unterallgäu 
Tel:  +49 8245 - 52-0              
Fax: +49 8245 - 52-359  
E-mail: info@sip.de  www.sip-windows.com

Ug=Wärmedurchgangskoeffizient von Glas

* Ne rezervăm dreptul la modificări
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