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Date tehnice
Adâncime constructivă ramă 76 mm, cercevea 50 mm
Lăţime vizibilă 116 mm (fereastră culisantă), 132mm (uşă culisantă)
Concept de etanşare garnituri EPDM şi garnituri perie
Structură camerală 3 camere în ramă şi cercevea
Domeniu de utilizare ferestre şi uşi culisante
Coeficient de transfer de 
căldură

până la Uf = 1,8 W/(m2K); Uw
  = 1,2 W/(m2K)*

*dimensiunea de referinţă conform DIN EN 14351-1: 3,50 m x 2,48 m
Tipuri de vitraje posibile
Grosime geamuri/panouri

Toate geamurile termoizolante antifonice şi antiefracţie uzuale din comerţ
până la 28 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 ast-
fel un ciclu închis al fluxului materialelor, lângă o calitate constantă!

Culori Alb Salamander / Alb Brügmann (omogen în toată profunzimea)
cu protecţia durabilă a suprafeţelor
Folii decor speciale la cerere

Conceptul inteligent evolutionDrive: fereastra culisantă punctează prin utilizarea variabilă ca structură de 
fereastră culisantă sau uşă culisantă, ceea ce conferă fiecărui montator cel mai înalt grad de flexibilitate posibil. 
Cu adâncimea tocului de 76 mm, profilul suplu convinge printr-un stil de construcţie modern şi se dovedeşte a 
fi compatibil cu toate profilele de cuplare şi tehnologiile de vitraj ale seriei Streamline. 
Cu o lăţime vizibilă redusă se pot realiza geamuri cu suprafeţe mari, conferind locuinţei o ambianţă naturală. 
Partea cea mai bună: gama largă de culori a unui sortiment de decor bogat asigură oportunităţi creative şi 
adaptarea la fiecare stil de construcţie individual.

evolutionDrive: SF - Fereastră culisantă

Sistem de profile

Dimensiuni maxime admise                   în alb                                               în decor
Dimensiuni maxime elemente
Fereastră culisantă

lăţime max.    3500 mm                     lăţime max.    3500 mm
înălţime max. 1600 mm                     înălţime max. 1600 mm

Dimensiuni maxime elemente
Uşă culisantă

lăţime max.    3500 mm                     lăţime max.    3500 mm 
înălţime max. 2480 mm                     înălţime max. 2480 mm

Dimensiuni maxime cercevea
Fereastră culisantă

lăţime max.    1000 mm                     lăţime max.    1000 mm 
înălţime max. 1500 mm                     înălţime max. 1500 mm

Dimensiuni maxime cercevea
Uşă culisantă

lăţime max.    1700 mm                     lăţime max.    1700 mm 
înălţime max. 2400 mm                     înălţime max. 2400 mm
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Caracteristici

Permeabilitate la aer 
DIN EN 12207

până la clasa: 3

Etanşeitate la ploaie torenţială 
DIN EN 12208

până la clasa: 7A

Rezistenţă la încărcare din vânt
DIN EN 12210

Clasa: B4

Coeficient transfer de căldură
DIN EN 12412-2 / 10077-2
până la Uf = 1,8 W/(m2K) 

Structura sistemului

fereastră culisantă

uşă culisantă
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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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