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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 тип „ХАРМОНИКА”  на SALAMANDER е висок клас ПВЦ система произведена в 
Германия. Това е модерна и много ефективна система с  високи показатели на топлоизолация, при която реално е 

премахната инфилтрацията посредством висококачествените уплътнители и обков. Системата е проектирана , както 
за малки , така и за големи отвори и често приложение е остъкляване на зимни градини, веранди, заведения, офиси, 
магазини. Плъзгането се осъществява посредством вградени колички в крилата. Обков за прозорци и врати със 
сгъващи се крила тип „хармоника“ е специфичен и нестандартен механизъм, който позволява изпълнението на 
елементи с голяма проходна площ при отворено положение и изключително леко и безшумно придвижване на крилата. 
Крилата на портала тип „хармоника“ се сгъват към единия или към двата края (ляво-дясно), като осигуряват почти 
100% отворена и свободна площ.  

Системата се отличава със съвременен стил и елегантни форми. С едно движение на ръката може да създадете удобна 
връзка между интериорната и екстериорната част на Вашия дом. Специално проектираните усилващи профили, в 
комбинация с практичния дизайн на системата, гарантират улеснена функция на работа на елемента в съчетание с 
отлични топло- и шумо- изолационни характеристики. Това е единствената система, която позволява направата на 
отваряне на вън на активното крило, което стандартно се отваря навътре. 

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; 
 Стъклопакет – до 40 мм, включително троен; 
 Коефициент на топлопреминаване на елементите – до Ud= 0.77 W/m²K;  
 Устойчивост на взлом – клас 2. 
 Видове уплътнение – висококачествено EPDM и четкови уплътнения; 
 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.; 
 Заоблена оптика  
 Светлорезистентна и силно устойчива на климатични въздействия; 
 Атрактивен дизайн в съчетание с висока функционалност; 
 Максимално лесно почистване и поддръжка; 
 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; 
 100% възможност за рециклиране и превъзходен екобаланс. 
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