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Date tehnice
Adâncime constructivă 76 mm
Lăţimi vizibile între 170 şi 212 mm, pentru combinaţia cercevea şi toc
Concept de etanşare două planuri de etanşare de jur împrejur

garnituri introduse din fabrică
Structură camerală toc 5-cameral şi cercevea 4-cameral
Domeniu de utilizare uşi de intrare
Coeficient de transfer de căl-
dură

până la Ud = 0,88 W/(m2K)*
*dimensiunea de referinţă conform DIN EN 14351-1: 1,23 m x 2,18 m

Tipuri de vitraje posibile

Grosime geamuri/panouri

Toate geamurile termoizolante antifonice şi antiefracţie, respectiv panelu-
ri pentru uşi de intrare, uzuale din comerţ
până la 48 mm
paneluri de acoperire cercevea în exterior până la 65 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 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
pentru uşă de intrare lăţime max. 1200 mm lăţime max. 1200 mm

înălţime max. 2400 mm înălţime max. 2400 mm

Uşa de intrare este cea care atrage atenţia la o clădire. Prin urmare, o alegere atentă a combinaţiei între 
calitatea profilului şi design este deosebit de importantă. Factorii cheie la selectarea noii uşi de intrare sunt, pe 
de o parte calitatea, şi pe de alta, decizia corectă vizând un sistem adaptat cel mai bine cerinţelor dvs.

Aşadar: Termoizolaţia şi rezistenţa statică trebuie să fie întotdeauna compatibile. În plus, pragul uşii trebuie să 
aibă etanşare, termoizolare şi rezistenţă la alunecare optime. Pentru a obţine confortul necesar acasă, uşile 
de intrare din gama Salamander nu vor doar să impresioneze prin aspectul lor atrăgător, ci să şi asigure o 
atmosferă ideală de confort. Pentru siguranţă maximă, se poate utiliza feronerie cu blocare în 3 sau 5 puncte. 
Toate acestea, pentru a vă bucura şi mâine de uşa care v-a încântat azi.

Salamander: Streamline AD Uşă de intrare

Sistem de profile
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Caracteristici

Permeabilitate la aer 
DIN EN 12207

până la clasa: 2

Etanşeitate la ploaie torenţială 
DIN EN 12208

până la clasa: 4A

Rezistenţă la încărcare din vânt
DIN EN 12210
Clasa: C2/B2

Solicitare mecanică
DIN EN 13115

 Clasa: 3

Protecţie antiefracţie
DIN EN 1627 - 1630

RC 2

Coeficient transfer de căldură
DIN EN 12412-2 / 10077-2
până la Ud = 0,88 W/(m2K)

Structura sistemului

Forţe de operare
DIN EN 13115 / 12247

Clasa: 2

cu înveliş de aluminiu

prag cu rupere termică

panel de acoperire cercevea
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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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