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Date tehnice
Adâncime constructivă 76 mm
Lăţimi vizibile între 107 şi 212 mm, pentru combinaţia cercevea şi toc
Concept de etanşare două planuri de etanşare de jur împrejur

garnituri introduse din fabrică
Structură camerală tocul şi cerceveaua din profile 5- sau 7-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 = 1,1 W/(m2K); Uw = 0,77 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 48 mm
lipire cu bandă adezivă până la 50 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 Alb Salamander (omogen în toată profunzimea)
cu protecţia durabilă a suprafeţelor
Alternativ corpul de bază disponibil în culorile antracit, 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. 2400 mm înălţime max. 2400 mm

Salamander Streamline AD este alegerea perfectă pentru toţi cei care vor să le confere o notă aparte celor pa-
tru pereţi de acasă. Gama largă de geometrii ale profilelor vă poate transforma casa într-o ambianţă elegantă.
Partea cea mai bună: Salamander Streamline AD asigură un plus de confort şi consum de energie substanţial 
redus. Cea mai modernă tehnologie de ferestre, cu 5 sau 7 camere, adâncime constructivă de 76 mm şi 2 pla-
nuri de etanşare, care oferă o protecţie termică şi fonică optimă, dar şi cel mai înalt grad de siguranţă.

Salamander: Streamline AD

Sistem de profile
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Caracteristici

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 = 1,1 W/(m2K)

Structura sistemului

Forţe de operare
DIN EN 13115 / 12247

Clasa: 1

cu suprafaţă 
semidecalată

cu suprafaţă decalată

cu înveliş de aluminiu

rotunjit
7-cameral

cu suprafaţă decalată

7-cameral
rotunjit
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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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