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SALAMANDER STREAMLINE® 76

   Tepelná izolácia Uw

   Protihlukové

   Kovanie

   Stavebná hĺbka rámu

   Počet tesnenie

   Počet komôr

až 0,82 W/m²K

33 - 45 dB

76 mm

MACO® / SIEGENIA AUBI®

2

5 nebo 7

Päťkomorový profil STREAMLINE® 76 Vás uspokojí svou kvalitou, 
perfektnou stabilitou, tepelne a zvukovo-izolačnými vlastnosťami a 
zároveň tiež rozumnou cenou. Rad STANDARD sa tvarovo vyznačuje 
priamou líniou, rad ELEGANT potom oblým krídle, ktoré plní zároveň 
funkciu okapničky. Kovanie je už v základe vybavené bezpečnostnými 
body a protikusy na každom krídle.   

      lepšia škárová prievzdušnosť (iLV)

      vhodné najmä do zástavby

      ideálne pre bytové domy do výšky až 5 poschodí 

      lepšiu vnútornú klímu v byte 

      vďaka dorazovému tesnenie, ktoré sa hodia              
     prevažne do zástavby, vyniká lepšou škárovou      
     prievzdušnosťou a príjemnejším vnútorným klímou 

DORAZOVÉ TESNENIE

      celoobvodové tesnenie z dlhodobo pružného 
     materiálu EPDM

ELEGANT
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SALAMANDER BluEvolution® 92

   Tepelná izolácia Uw

   Protihlukové

   Kovanie

   Stavebná hĺbka rámu

   Počet tesnenie

   Počet komôr

až 0,74 W/m²K

33 - 45 dB

92 mm

MACO® / SIEGENIA AUBI®

3

6

Profil BluEvolution® 92 je vysoko kvalitný stabilný profil určený pre 
nízkoenergetické a pasívne stavby. Rad STANDARD sa tvarovo vyznaču-
je priamou líniou, rad ELEGANT potom oblým krídle, ktoré plní zároveň 
funkciu okapničky. Profil umožňuje zasklenie skla až do hrúbky 60 mm.  
Kovanie zaisťuje dostatočný prítlak krídla na rám a je možné ho nasta-
vovať vo všetkých smeroch. 

      znižuje negatívny vplyv klimatických podmienok 

      vhodné pre samostatne stojace stavby  

      ideálne pre náveternej strany 

      lepšia odolnosť proti pôsobeniu vetra a vlhkosti

      je tvorené v kombinácii pevnej prepážky v  
     ráme a navlékaného tesnenie v krídle 

STREDOVÉ TESNENIE

      zaisťuje dokonalé akustické vlastnosti 

STANDARD


