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Modułowy system do okien i drzwi przesuwnych

SF



Elementy przesuwne to obecnie trend w nowoczesnej architekturze. System evolutionDrive SF 
ma zastosowanie w różnego typu oknach i drzwiach przesuwnych. Jest uniwersalny i dający 
wiele możliwości.

 − Elementy przesuwne nie tylko otwierają, ale powiększają i doświetlają przestrzeń mieszkalną.

 − Duże przeszklenia wpływają pozytywnie na klimat w pomieszczeniu.

 − Nawet w małych mieszkaniach zajmują niewiele miejsca i łączą je ze światem zewnętrznym, 
tworząc dodatkową przestrzeń.

 − Elementy przesuwne Salamander charakteryzują się optymalną szczelnością na wiatr, złe 
warunki pogodowe i grad.

 − Odpowiednio dobrane elementy pozwalają zmniejszyć ryzyko włamania nawet o 80 %.

 − Oraz zmniejszyć obciążenie hałasem zewnętrznym o 75 %, również w rejonach silnie 
zurbanizowanych.

Lokalizacja, budynek i jego mieszkańcy są zawsze niepowtarzalni. W związku z tym nie istnieje 
jedno standardowe rozwiązanie i jedno okno spełniające wszystkie wymagania. Cena nie 
powinna być jedynym kryterium decyzyjnym. Okna należy konfigurować według indywidualnych 
oczekiwań, by były optymalnie dopasowane do klienta, by stały się jego "myWindow".

Inteligentne rozwiązanie evolutionDrive SF –  
maksymalnie uniwersalny, 
spełniający najróżniejsze wymagania

Do zastosowań przemysłowych

 − Do okien przesuwnych i drzwi przesuwnych

 − Prosta obsługa i działanie

 − Wygodne wietrzenie pomieszczeń, skrzydła okien nie 
zamykają się gwałtowanie podczas przeciągu

 − Do hoteli, pomieszczeń sklepowych, szkół i innych

Do domów prywatnych

 − Do okien przesuwnych i drzwi przesuwnych

 − Optymalne wykorzystanie przestrzeni, nie zajmują 
miejsca

 − Brak ryzyka obrażeń w wyniku uderzenia w otwarte 
skrzydła okna

 − Łatwe otwieranie

 − Znakomite doświetlenie zapewnia przyjemną 
atmosferę wewnątrz mieszkania

 − Pomieszczenia wydają się być jaśniejsze i większe

 − Brak ograniczeń ustawiania mebli, gdyż nie trzeba 
otwierać skrzydeł okien i drzwi



Climate
Dzięki szerokości konstrukcyjnej 
ramy 76 mm i współczynnikowi 
przenikania ciepła Uf = 1,8 W/(m²K) 
profil ten zapewnia pełną szczel-
ność i izolacyjność.

Case
Styl architektoniczny/ rodzaj okna
system evolutionDrive SF można 
stosować do produkcji okien, i 
drzwi przesuwnych. Dodatkowo jest 
on kompatybilny z wszystkimi 
profilami serii Streamline.

Statyka
maksymalne wymiary: drzwi 
przesuwnych do 3,50 m x 2,48 m. 
Okien przesuwnych do 3,50 m x 
1,60 m.

Doświetlenie
Ten wąski profil idealnie sprawdza 
się przy dużych przeszkleniach, 
dzięki czemu zapewnia znakomite 
doświetlenie wnętrza.

Client
Ochrona antywłamaniowa
dzięki zastosowaniu standardowych 
rozwiązań system evolutionDrive SF 
zapewnia ochronę przeciwwłama-
niową do RC2.

Powierzchnie
Profile w bieli Salamander lub bieli 
Brügmann, alternatywnie barwione 
na kolor brązowy, ponad 40 
standardowych folii dekoracyjnych.

Dzięki naszej specjalnie opracowanej koncepcji znajdziesz okno, spełniające 
wszystkie Twoje oczekiwania. Istnieją trzy czynniki, które w istotny sposób 
definiują, czy wybrane przez Ciebie okno pasuje do budynku i jest odporne 
na czynniki zewnętrzne.

Zasada C3 Salamander – 
sposób na optymalną konfigurację

Wymagania klienta
Optymalizacja efektywności świetlnej i energetycznej, dopasowanie do 
stylu architektury i regionu, indywidualny wybór wzornictwa i materiałów, 
czynniki ekologiczne, izolacja, recykling oraz koszty.

Warunki klimatyczne i uwarunkowania lokalne
Krzywa i różnice temperatur, ilość opadów, liczba godzin słonecznych, 
opady śniegu, obciążenie wiatrem, statystyki włamań, stopień zanieczysz-
czenia powietrza, poziom obciążenia hałasem, położenie nad poziomem 
morza.

Parametry budynku
Rok budowy, rodzaj budynku, powierzchnia mieszkalna, liczba pięter, kolory-
styka okna, przeszklenie, ukierunkowanie budynku w układzie GPS, liczba 
okien po każdej stronie budynku, rodzaj okien, liczba szprosów, wymiary 
okien, analiza sytuacji i doświetlenia – porównanie rzeczywistej do oczeki-
wanej.
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Case

Client



Zalety w skrócie Idealny, ekologiczny materiał 
– PCW

PCW – dzięki odpowiedniemu 
doborowi receptury łączenia 
naroży – gwarantujemy 
stabilność połączeń.

Stabilność

PCW nadaje się do recyklingu i 
obróbki w niskich temperatu-

rach – pozwala to na oszczęd-
ność energii w procesie 

mieszania i ekstruzji.

Energooszczędna 
obróbka

Stolarka okienna z PCW nie wymaga specjalnej 
pielęgnacji, ani konserwacji – zapewnia długi okres 
użytkowania dzięki zoptymalizowanej recepturze i 
odpornym na czynniki zewnętrzne powierzchniom.

Żywotność

PCW umożliwia zachowanie zamkniętego 
obiegu materiałowego, niemalże całkowicie 
może być poddane recyklingowi.

Recykling

Wartości 
izolacyjne

Formowanie i przewodność 
cieplna PCW zapewniają 

uzyskanie najlepszych 
wartości izolacyjnych. 

W trakcie produkcji elementów przesuwnych bazujemy 
na zrównoważonym ekologicznie, żywotnym surowcu, 
jakim jest PCW. Łączymy je z dekorami serii, dzięki 
czemu umożliwiamy indywidualne zaprojektowanie okna 
i dopasowanie je do każdego budynku – zarówno na 
zewnątrz, jak i od środka.

Produkcja w zakładach Salamander Window & Door 
Systems w w Türkheim i Włocławku (w Polsce) odbywa 
się w 100 % na bazie prądu ekologicznego.
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Współczynnik przenikania ciepła U: 
Im mniejsza wartość U, tym mniejsze straty cieplne zimą i przenikanie 
ciepła latem. Uf (frame) to wartość izolacji dla kombinacji ramy i 
skrzydła, Uw (window) wartość dla całego okna z przeszkleniem.

Współczynnik do UW = 1,2 W/(m²K) 
przenikania ciepła do Uf = 1,8 W/(m²K)* 
 *Wielkość referencyjna:  
 3,50 x 2,48 m

Głębokość zabudowy 76 mm 

Wysokość skrzydła 72 mm 

Wysokość ramy 62 mm

Maksymalne wymiary Drzwi przesuwne: 
(ze skrzydłem  Szerokość do 3 500 mm 
standardowym)  Wysokość do 2 480 mm 
 Okno przesuwne: 
 Szerokość do 3 500 mm 
 Wysokość do 1 600 mm 

Schematy otwierania 
  Schemat A 

   
  Schemat C
 
  
  Schemat D 
 
   
  Schemat F
 
   
  Schemat K

Obszary zastosowania okna przesuwne, drzwi przesuwne

 − Zastosowanie zarówno do okien, jak i drzwi przesuw-
nych

 − Dzięki niskiemu progowi redukuje niebezpieczeństwo 
potknięcia się

 − Swobodne przesuwanie skrzydeł
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Mamy odpowiednie okno spełnia-
jące Twoje oczekiwania – 

wszystko dzięki wieloletniemu do- 
świadczeniu w konstruowaniu profili i 
ekstruzji PCW. Trwałość, indywidual-
ność, zrównoważenie uwzględnione 
od samego początku. Stale rozwijamy 
nasze systemy, aby móc zaoferować 
Państwu idealne okno na przyszłość.
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