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ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯ „ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ” 

 

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ 
SALAMANDER – Германия  

 

Преди всичко искаме да Ви благодарим за проявения интерес към произвежданите от нас продукти 
 

Система PVC Плъзгане evolutionDrive SF на SALAMANDER е висок клас ПВЦ система 
произведена в Германия. Това е модерна и много по-ефективна алтернатива на познатото 
алуминиево плъзгане, което превъзхожда с многократно по-високи показатели на топлоизолация 

и почти премахната инфилтрация посредством висококачествените уплътнители и вградени 
четки. Системата е проектирана за остъкляване на тераси и веранди, за вътрешни прегради на 
помещения, офиси, магазини. Плъзгането е с долно водене и се осъществява посредством 
алуминиев водач на касата и вградени колички в долната част на крилата. Системата се отличава се 
с нископрофилна каса с конструктивна ширина от 76 мм, със съвременен стил, елегантни форми и 
е съвместима с всички профили за вграждане и техники за остъкляване на профилна система 
Streamline.  

Базисната ширина на системата дава възможност за остъкляване на по-голяма площ, което ще 
предаде уют и комфорт на семейния дом. Допълнително предимство, освен брилянтно белия цвят 
на Саламандър, са разнообразните цветови комбинации на широка гама декор, което осигурява 

творческа свобода при всеки индивидуален проект. 

Предимства на системата: 

 Конструктивна ширина на касата – 76 мм; 
 Височина на профилна комбинация каса/крило – 116 мм; 
 Конструктивна ширина на крилото – 50 мм; 
 Стъклопакет – 24 мм; 

 Коефициент на топлопреминаване на елементите – до Uf= 2,3 W/m²K, Uw=1,6 W/m²K; DIN EN 14531-1:1.23 м x 
1,48 м; 

 Видове уплътнение – висококачествено EPDM и четкови уплътнения; 
 Алуминиева капачка на крилото с вградена четка за допълнително уплътняване 

 Стандартно заложен пълно регулируем обков с възможност за заключване и противовзломна защита 

 Произвеждана само и единствено в Германия съгласно немския стандарт за качество RAL GZ – 716; 

 Профили от клас А според европейската норма EN 12608:2003; 
 Изключително дълъг живот – над 60 г.; 
 100% възможност за рециклиране и превъзходен екобаланс; 
 Брилянтно бял цвят и блестяща повърхност; 
 Възможност за едностранно или двустранно фолиране в богата цветова гама: 1600 цвята по RAL, включително 

12 стандартни имитации на дърво. 
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