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Okna niosące emocje
Jakość, funkcjonalność, design – więcej tylko z Salamander.
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Salamander Industrie – Produkte GmbH to bawarskie, rodzinne przedsiębiorstwo, 
działające na całym świecie, którego udział w eksporcie wynosi ponad 70 %,  
a obroty Grupy przewyższają wartość 260 milionów euro.

Grupa aktywna jest w trzech obszarach. Największy z nich to Salamander 
Window & Door Systems. Nasze energooszczędne systemy profili okienno – 
drzwiowych z PCW – projektowane są, a następnie produkowane, z uwzględ-
nieniem standardów ekologicznych. Zaliczamy się do wiodących na rynku 
euro pejskim – dostawców systemów dla producentów okien.

W naszej tradycyjnej dziedzinie – jesteśmy liderami. Z Salamander SPS GmbH 
& Co. KG kontynuujemy pierwotną specjalizację, polegającą na wytwarzaniu 
włókien skórzanych, będących w 100 % naturalnym produktem, pochodzącym 
z recyklingu. Stanowi on zrównoważoną, atrakcyjną cenowo i wydajną alterna-
tywę dla prawdziwej skóry.

W zakresie działalności Salamander Technische Kunstoffprofile opracowujemy 
i produkujemy metodą ekstruzji indywidualne profile, zgodne z wymaganiami 
klientów.

W siedzibie w Türkheim – spoglądamy na naszą, ponad stuletnią historię. 
Bazując na niej, tworzymy nowe, innowacyjne, zrównoważone i cyfrowe pro-
dukty. 

Salamander – Tradycyjna marka i działająca 
na całym świecie grupa przedsiębiorstw, 
skupionych w rękach jednej rodziny

Od ponad stu lat, z sukcesem,  
tworzymy historię firmy „Made in Germany”

O nas

Ustanowienie sukcesji  
w roku 2017 – zapewniło dalszy 
rozwój przedsiębiorstwa.

Ponad 1800 klientów

Ponad 1450 pracowników 
na całym świecie

Ponad 260 milionów euro  
wspólnych obrotów (stan na 2019 r.)

Właściciele Grupy Salamander: 
Till Schmiedekecht, Götz Schmiedeknecht, dr Heyo Schmiedeknecht
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Ekstruzja profili to główny obszar działania 
Grupy Salamander Industrie – Produkte.

W czterech zakładach produkowane są wyso-
kiej jakości profile, które są eksportowane za 
pośrednictwem naszych międzynarodowych 
oddziałów i partnerów handlowych do ponad 
53 krajów.

Dzięki tej światowej sieci rozpowszechniamy 
niemiecką inżynierię i naszą wiedzę rynkową 
– bezpośrednio z Allgäu na cały świat. To 
sprawia, że nasze produkty dostępne są nie-
malże wszędzie i zawsze w najwyższej jakości.

Salamander na świecie

Brazylia, 
São José dos Pinhais

Hiszpania, 
Rábade

Niemcy, 
Türkheim
siedziba główna

Zakłady produkcyjne

Magazyny

Kraje eksportowe

Indie,
Pune

Polska,
Włocławek

Austria, 
Micheldorf

Ukraiona, Krzywy Róg

Rosja,
WłodzimierzBiałoruś, 

Brześć

Salamander dzisiaj –  
sieć światowa
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Salamander – jako jeden z pierwszych producentów obuwia – 
wziął w swoje ręce dystrybucję wyrobów i towar dostarczał klien-
tom za pośrednictwem własnej sieci oddziałów.

W latach 70-tych – Salamander rozpoczął produkcję elementów 
z tworzyw sztucznych i stworzył tym samym podwalinę pod dzi-
siejszą grupę przedsiębiorstw. Do tego czasu – koncentrował się 
na przetwórstwie skórzanym.

Innowacje zorientowane  
na klienta – to tradycja  
w Salamander

Od ponad 100 lat – nazwa Salamander jest 
synonimem rozwoju i wprowadzania a rynek 
produktów, zorientowanych na klienta.

Marka Salamander nawiązuje do burzliwej 
historii: rodzinna grupa przedsiębiorstw 
nadal jest mocno zakorzeniona w Allgäu, 
kładzie wysoki nacisk na innowacje, zgodne 
z potrzebami naszych klientów.

Historia

Kto go nie zna? 
Podczas, gdy dorośli robili zakupy, 

dzieci mogły spędzić mile czas  
z „Lurchim”– salamandrą  

– bohaterem serii komiksów.

„LEFA“ – pochodzący z recyklingu materiał – jest wyznacznikiem naszego 
ekologicznego myślenia. Jest w 100 % produktem zrównoważonym, wyko-
nanym z resztek prawdziwej skóry, pochodzącej z odpadów produkcyjnych.

Zrównoważony rozwój jest dla Salamander tematem najważniejszym. 
Energia elektryczna, niezbędna dla całej produkcji w Türkheim, od 1917 roku 
– czerpana jest z lokalnej elektrowni wodnej. Mało tego – udział zielonej 
energii – jest stale zwiększany.

Do dziś marka Salamander charakteryzuje się kulturą postępu i wdrażania 
produktu na rynek. Każdy z naszych wyrobów – od samego początku – ce-
chowany jest ideą zrównoważonego rozwoju, możliwości recyklingu i inno-
wacyjności.
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Zakup gruntów  
w Türkheim:  
Zakład produkcyjny zasilany 
energią wodną.

Rozłam w Salamander AD –  
w skutek wprowadzonych 
zmian w handlu obuwiem

Bardzo wysokie straty  
w Europie Wschodniej

Ujednolicenie interesów  
i rozwój działalności w Europie 
Wschodniej

Produkcja materiałów skórza-
nych na napiętki i wkładki do 
podeszw

Ekstruzja profili okienno  
– drzwiowych z PCW

Rozpoczęcie produkcji 
obcasów do obuwia damskiego 
metodą wtryskową tworzyw 
sztucznych

Utrzymane  
pełne zatrudnienie, mimo 
ograniczeń w dostawach 
prądu. Wysoki popyt na 
buty.

Historia Salamander

Przemiana z wytwórcy popularnego obuwia  
w eksperta w dziedzinie innowacyjnych systemów 
profili i materiałów z włókien skórzanych

Historia

przejęcie  Salamander  
Industrie–Produkte  
przez dr Heyo Schmiedeknechta

100-lecie istnienia Grupy  
Salamander Industrie Produkte

Zakończenie wymiany pokoleniowej: 
przejęcie przedsiębiorstw przez 
Götza i Tilla Schmiedeknecht

Powołanie do życia brazylijskiej 
spółki – córki w Curtiba, w Brazylii

Wprowadzenie na rynek 
systemów greeEvolution

Till Schmiedeknecht  
zostaje organem doradczym SIP

Götz Schmiedeknecht zostaje 
partnerem i głównym zarządza-
jącym

wprowadzenie na rynek marki 
bluEvolution 92

Wprowadzenie a rynek  
Streamline MD

Wprowadzenie na rynek 
evolutionDrive HST  
i evolutionDrive SF76.

Powołanie do życia spółki 
– córki w Mumbaju, w Indiach

Wprowadzenie na rynek 
bluEvolution82

Wprowadzenie na rynek  
Streamline60  
i evolutionDrive SF60

Zacieśnienie integracji polskiego 
zakładu produkcyjnego z Grupą.

Rozpoczęcie działalności 
komórek w Indiach i Brazylii.

1917 r.

1936 r.

1960 r.

II Wojna 
światowa

2004 r.

1990 r.

1980 r.

1973 r.

2017 r.

2020 r.

2016 r.

2018 r.

Od 2004 r.

2012 r.

2009 r.

2010 r.

2013 r.
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Nasza wizja przyszłości okien

„W dzisiejszych czasach 
wszystko odbywa się 

cyfrowo. Dlaczego ma być 
inaczej w kwestii  

doradztwa okien?”

myWindow:  
odpowiednie okno
dla każdego

Okno – nie jest dla nas wyłącznie produktem technicznym, 
lecz połączeniem mieszkania z fasadą. 

Wraz z nasłonecznieniem, ciepłem, widokiem, wentylacją 
i odpowiednią powierzchnią okna – wpływa ono na póź- 
niejszy komfort mieszkania. Stanowi ono dodatkowo 
nieodłączny element fasady i musi – poza względami 
projektowymi – spełniać kryteria ekologiczne, techniczne 
i bezpieczeństwa.

Wszystkie te oczekiwania nie mogą być spełnione przez 
produkt standardowy, lecz wymagają inteligentnych roz- 
wiązań, które można konfigurować w zależności od 
sytuacji, charakterystyki budynku, architektury i indywi-
dualnych preferencji klienta.

Z naszymi systemami okiennymi podążamy w kierunku 
rozwoju optymalnych konfiguracji okien.
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Przy wsparciu naszej, specjalnie opracowanej metodzie 
– znajdziesz okna, które spełniają Twoje oczekiwania  
i pasują do danego obiektu mieszkalnego.

Oczekiwania klienta

Strategia optymalizacji naświetlenia i energooszczędności, uwarunkowania 
historyczne budynku, styl regionalny, indywidualny wybór designu i materiału, 
czynniki ekologiczne, jak izolacja cieplna, recykling, oszczędność kosztów.

Warunki klimatyczne i lokalna charakterystyka,

krzywa temperatur, opadów, godzin nasłonecznienia, opadów śniegu, ob-
ciążenie wiatrem, statystyka włamań, poziom zanieczyszczenia powietrza, 
hałasu, oraz wysokość n.p.m.

Charakterystyka budynku

Rok budowy, typ budynku, powierzchnia mieszkalna, ilość pięter, materiał na 
ramy okienne, szklenie, ustawienie domu według współrzędnych GPS, 
liczba okien na daną stronę, rodzaje okien, liczba szprosów, wielkość okien, 
analiza naświetlenia: porównanie rzeczywistego z docelowym nasłonecz-
nieniem wnętrza.

Zasada Salamander C3 
Droga ku optymalnej konfiguracji okien

Climate

Case

Client

Zasada C3 - Salamander

Te czynniki, w zdecydowany sposób określają, czy Twój wybór okna jest 
odpowiedni do rodzaju budynku i czynników zewnętrznych:

W zależności od usytuowania budynku –  
Twoje okno musi spełniać różne wymogi.

Powinno ono uwzględniać położenie geograficzne. Tylko w samych Niem-
czech wyróżnianych jest 15 stref klimatycznych, z różnymi temperaturami, 
godzinami nasłonecznienia, wysokościami opadów deszczu i śniegu, obcią-
żeniem wiatru. Do tego dochodzą kolejne kryteria związane z wysokością 
położenia, poziomem hałasu, zanieczyszczeniem powietrza i statystyką 
włamań w danym regionie.

Położenie geograficzne –  
ważny czynnik doboru okien

Climate

polarny

subtropikalny

subpolarny

tropikalny

umiarkowany

podrównikowy

równikowy
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Zasada C3 - Salamander

Od początku lat 20-tych XX wieku style zabudowy i rodzaj materiałów bu-
dowlanych – stale się zmieniały. Było to spowodowane wieloma czynnikami: 
sytuacją ekonomiczną, zamożnością, zmieniającym się stylem życia i poja-
wieniem się nowych rozwiązań architektonicznych. Każda z epok stawiała 
systemom okiennym inne wymagania: powierzchnię szkła i wielkość 
dopływu światła, wartości izolacyjne, kształty okien, oraz dopasowanie geo-
metrii i powierzchni profili do rodzaju zabudowy.

Przełom wieków to okres szczytowy sztuki 
projektowej w budownictwie okiennym. To 
czas dużej różnorodności kształtów, 
wzornictwa. Pojawiają się okna potrójne, 
skrzynkowe, z podziałem na szprosy.

Okna epoki nowego budownictwa były 
projektowane wg żelaznej zasady: „forma 
w parze z funkcjonalnością”. Popularne są 
formy asymetryczne – z jednym dużym  
i jednym małym skrzydłem, z podzieloną 
ościeżnicą.

Początek lat 50-tych to kontynuacja 
architektury przedwojennej – małe, 
pionowe okna, przede wszystkim  
drewniane, szklone w prosty sposób.

Przełom wieku 

1890–1914
Lata 20-ste i 30-ste

1920–1939
Lata 50-te

1946–1959

Okno – integralna część 
zabytkowej architektury

Do każdego stylu zabudowy mamy pasujące okna.

Case

Okna standardowe

Nowoczesne okna 
dużymi przeszkleniami

Historyczne okna

W latach 60-tych dominują okna drewnia-
ne, w jasnych kolorach, z pojedynczymi 
szybami. Sporadycznie pojawiają się też 
okna aluminiowe. Ze względu na niskie 
koszty ogrzewania, gabaryty okien są 
coraz większe. 

Ze względu na rosnącą świadomość 
efektywności energetycznej, jaka pojawiła 
się po kryzysach naftowych lat 70-tych, 
oraz po wprowadzeniu w roku 1977 
rozporządzenia o izolacyjności termicznej, 
oraz powracający neohistoryzm, rodzi się 
tendencja do zmniejszania rozmiarów 
okien.

W skutek optymalizacji energetycznej,  
w ciągu ostatniego trzydziestolecia – 
pojawił się nowy trend w budownictwie: 
większe powierzchnie okien, szklenia od 
podłogi do sufitu oraz balkony typu 
francuskiego.

Lata 60-te i 70-te

1960–1979
Lata 80-te

1980–1989
Lata 90-te i współcześnie 

1990–2020
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Rozproszone światło, wpadające przez okno 
od strony północnej, nadaje się zwłaszcza do 
pomieszczeń roboczych.

Pomieszczenia skierowane na południe pozostają chłodne  
i zacienione latem z powodu wysokiego położenia słońca.

Usytuowanie okien jest sprawą kluczową.

Optymalny dopływ światła i ciepła

Natężenie światła i bilans energetyczny różnią się znacznie – w zależności od kierunku geograficznego.  
Tym samym mają decydujący wpływ na wybór projektu i wyposażenie okien.

Północ

– Nieustannie rozproszone światło, preferowane przede wszystkim przez artystów lub na stanowisko pracy. 
– Mniejszy dopływ ciepła jest dużą zaletą w okresie letnim, zimą należy położyć duży nacisk na izolację cieplną. 
– Zalecane mniejsze okna do domu, natomiast duże okna do studia i miejsca pracy – przy uwzględnieniu 
 izolacji cieplnej.

Wschód

– Niskie promienie słoneczne nadają wnętrzu wyraźne kontury. 
– Dopływ ciepła o poranku jest spory i działa pozytywnie. 
– Zalecane duże powierzchnie okien.

Południe

– Na południowej stronie, padające bezpośrednio promienie słoneczne pozwalają na maksymalne  
 wykorzystanie światła. 
– Zimą – położone nisko słońce – daje możliwość doświetlenia . 
– Latem – większy kąt nachylenia – zapewnia naturalne zacienienie. 
– Tutaj należałoby zastosować jak największe powierzchnie okien. Za sprawą naturalnego zacienienia, 
 uzyskujemy prostymi środkami ochronę przeciwsłoneczną.

Zachód

– Ciepłe, wieczorne słońce, dające długie cienie, preferowane jest głównie przez fotografów. 
– Wysoki poziom nasłonecznienia latem – daje duże nagrzanie pomieszczenia. 
– Polecane duże powierzchnie okien, wyposażone w elementy zacieniające.

Żeby najlepiej wykorzystać projekt budynku, właściwości i orientację geograficzną pomieszczeń, konieczna 
jest indywidualna strategia, umożliwiająca optymalny dobór systemów okiennych.

Zasada C3 - Salamander

Przesilenie letnie: 62,5° 
21 czerwca, godz.12.00, 

51° szerokości płn.

Przesilenie zimowe: 15,5°
21 grudnia, godz. 12.00,

51'szerokości płn.

zenit

S N

O

W

Case
Kąt padania światła słonecznego zmienia 
się w zależności od pory roku. Należy 
uwzględnić to w trakcie planowania okien:
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Your digitally  
enhanced window
greenEvolution to nasza innowacyjna  
i zrównoważona platforma produktowa.  
Tę grupę profili cechuje wysoki stopień 
możliwości indywidualizacji, różnorodne 
wzornictwo i wybór powierzchni, dostar-
czających wrażenia dotykowe.

„Chcemy żyć w sposób  
zrównoważony – lecz bez 
kompromisów w kwestii stylu”

Client

Zasada C3 - Salamander

Systematyczna realizacja  
życzeń klienta

Dzięki zasadzie C3 można określić właściwości danego  
złożenia okien i opracować dla niego optymalną strategię.  
W ten oto sposób dokonuje się porównania takich czynników, 
jak natężenie wpadającego światła, dopływ ciepła, wartości 
U i dopasowania ich do walorów historycznych zabudowy.

Wpływ odpowiednio dobranych okien na komfort mieszkania 
staje się zrozumiały, a ostateczna decyzja wyboru stolarki 
opiera się na faktach.
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greenEvolution 
max

greenEvolution 
curve

greenEvolution 
box

greenEvolution 
flex

greenEvolution 
flex A

greenEvolution 
free

Jeden system, sześć wariantów,  
optymalne właściwości produktu

Platforma greenEvolution

+ +

+

+

+

+ +

+ + +

+ + + + + + + + +

+ +  + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + +

Statyka Autentyczność

max

flex

curve

flex A

box

free

eco

eco

realMaterial

realMaterial

Odporność na włamanie, 
izolacja akustyczna, 
wytrzymałość na obciążenia

Doświetlenie, 
dopływ ciepła UW

greenEvolution 
Rozwiązania systemowe Typ okna

Okno standardowe Nowoczesne okna o dużej 
powierzchni przeszklenia Okna historyczne

Zrównoważona, uniwersalna i cyfrowa  
platforma produktów – dla indywidualnych 
rozwiązań
Sześć, kompatybilnych wariantów profili  
zapewni optymalną konfigurację okien.

Sześć, odrębnych systemów profili, kompatybilnych względem siebie, wypo-
sażenia i akcesoriów. Mogą być konfigurowane w rozmaite okna i drzwi, 
pasujące do lokalizacji i stylu budynku. Pomagają zaoszczędzić energię  
i wzbogacają pomieszczenie swoim indywidualnym wyglądem.

Nasi partnerzy handlowi, zajmujący się produkcją i dystrybucją okien, 
czerpią korzyści z kompatybilności profili. Dla nich są one wyznacznikiem 
mniejszego nakładu pracy, oszczędnością miejsc magazynowych i uspraw-
nieniem procesu przetwarzania i produkcji.

Głębokość zabudowy: 76 mm
MD do Uf: 1,1 W/(m²K)
MD do Uw: 0,77 W/(m²K)
AD do Uf: 1,2 W/(m²K)
AD do Uw: 0,78 W/(m²K)
Szklenie do 48 mm

Głębokość zabudowy: 76 mm
MD do Uf: 1,0 W/(m²K)
MD do Uw. 0,73 W/(m²K)
AD do Uf: 1,1 W/(m²K)
AD do Uw: 0,77 W/(m²K)
Szklenie do 48 mm

Głębokość zabudowy: 76 mm
MD do Uf: 1,0 W/(m²K)
MD do Uw: 0,73 W/(m²K)
AD do Uf: 1,1 W/(m²K)
AD do Uw: 0,76 W/(m²K)
Szklenie do 56 mm

Głębokość zabudowy: 76 mm
MD do Uf: 1,0 W/(m²K)
MDdo Uw: 0,73 W/(m²K)
AD do Uf: 1,1 W/(m²K)
AD do Uw: 0,77 W/(m²K)
Szklenie do 48 mm

Głębokość zabudowy: 76 mm
MD do Uf: 1,0 W/(m²K)
MD do Uw: 0,73 W/(m²K)
AD do Uf: 1,1 W/(m²K)
AD do Uw: 0,77 W/(m²K)
Szklenie do 48 mm

Głębokość zabudowy: 76 mm
MD do Uf: 1,1 W/(m²K)
MD do Uw: 0,75 W/(m²K)
AD do Uf: 1,2 W/(m²K)
AD do Uw: 0,77 W/(m²K)
Szklenie do 48 mm
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eco

Greta® łączy w sobie atrakcyjne powierzchnie z maksy-
malnie zrównoważonym rozwojem i optymalną izolacją 
cieplną. Nasi specjaliści od materiałów opracowali 
formułę recyklingu, która nadaje oknom kolor i ciekawą 
w dotyku strukturę.

Profile produkowane są z wykorzystaniem energii ze 
źródeł odnawialnych. Poza tym nadają się do ponow-
nego przetworzenia.

Powierzchnie haptyczne: Greta® / realMaterial

Dzięki powierzchniom haptycznym, okna 
stają się odczuwalną częścią mieszkania

Sprawiamy, że okna z PCW są wyjątkowe. Ze specjalnie zaprojektowanymi 
powierzchniami stają się one czymś więcej, niż tylko zwykłą stolarką. Są 
elementem wyrażenia własnego stylu. Wykorzystaj więc wszystkie zalety 
okien z profili Salamander – ich wygląd, wyszukane, oryginalne w dotyku 
materiały i zaprojektuj swój dom w indywidualny sposób, aż po najmniejszy 
szczegół.

realMaterial to linia profili 
greenEvolution, która oferuje 
systemy z powierzchnią z praw-
dziwych materiałów. Wszystkie 
nakładane są metodą okleinowa-
nia.

Do ich produkcji używane są wy-
łącznie surowce, pochodzące z 
recyklingu i wciąż nadające się do 
dalszego wykorzystania.

Wysokiej jakości profile Salaman-
der wyróżniają się czystą, lśniącą 
bielą. Tworzywo sztuczne jest 
mieszane według specjalnej re-
ceptury, w rezultacie czego otrzy-
mujemy równomierne zabarwie-
nie. Powierzchnie są odporne na 
zabrudzenia. Profile Salamander 
zachowują jasną biel, nawet po 
wielu latach użytkowania i są 
szczególnie łatwe do czyszcze-
nia.

Nasz największy atut:  
biel Salamander

Surowa miedź, w stylu 
vintage

Okleina z prawdzi-
wego drewna, 
dająca ciepłą, 
przytulną atmosferę

Tłoczone włókna 
skórzane - wypro-
dukowane z 
prawdziwych 
odpadów produk-
cyjnych z natural-
nej skóry

Wewnątrz pomieszczenia

Aluminium o wyglądzie 
szczotkowanej stali 
szlachetnej

Na zewnątrz pomieszczenia

Jasnoszary

Oliwkowoszary*

Kamiennoszary*

Dla wariantów profilu flex A  
i free 
Tektura wyprodukowana  
z PCW, pochodzącego  
w 100% z recyklingu

Na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia

*w fazie projektowania

upcycledLeather realMetal

realCopper

realWood
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Praktyczna pomoc w ustaleniu  
właściwych pór wietrzenia pomieszczeń

myWindow play

Na podstawie zebranych informacji i danych geograficznych, 
aplikacja dostarcza klientom zalecenia, dotyczące najlepszych 
pór na wietrzenie pomieszczeń. Optymalne godziny ustalane są 
zależnie od wiatru, warunków pogodowych i aktualnego pylenia 
roślin. Obecnie trwają prace nad rozbudowaniem aplikacji o ko-
munikator pogodowy i wyposażenie jej w funkcję paszportu 
okien – co w zdecydowany sposób usprawniłoby obsługę 
wszystkich spraw związanych z gwarancją i serwisowaniem.

Aplikacja dla naszych partnerów – praktyczna 
pomoc w wymiarowaniu i konfigurowaniu okien

myWindow record professional

Przy wsparciu naszego cyfrowego narzędzia planowania – 
możliwa jest natychmiastowa konfiguracja okien, dokonana na 
miejscu, u klienta. Na bazie zaleceń, wystosowanych przez apli-
kację myWindow – przedstawia się jemu konkretną ofertę, do-
pasowaną do jego potrzeb. Pomiary dokonywane są w techno-
logii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR)

Cyfrowy doradca: nasz świat aplikacji

Nasz cyfrowy doradca okien przeprowadzi Państwa krok po kroku przez 
wszystkie ważne pytania. Aplikacja Salamander myWindow record App 
określi Wasze indywidualne wymagania, dotyczące optymalnego rozwiązania 
okiennego. Wystarczy uzupełnić dane na temat Państwa projektu budowla-
nego, znajdujące się w przyjaznym dla użytkownika interfejsie a dowiecie 
się dodatkowych, interesujących informacji o Waszym budynku.

myWindow record:  
optymalna konfiguracja okien  
według zasady C3

Dzięki tej aplikacji nasi partnerzy mogą 
zaoferować Wam okna, które spełniają 
wszystkie Wasze oczekiwania i są 
dostosowane do Waszych potrzeb.

Nasi partnerzy, produkujący okna, mają 
optymalne wsparcie aplikacji dla swojej 
sprzedaży bezpośredniej.

Znajdziecie Państwo okna, które idealnie 
spełniają Wasze wymagania i wykorzysta-
cie przy tym wszystkie zalety Waszego 
projektu budowlanego.
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0,80 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *

Zrównoważony materiał do produkcji okien – PCW

Najbardziej zrównoważony materiał 
do produkcji okien – PCW

Koncentrujemy się na produkcji profili okien-
nych ze zrównoważonego PCW i łączymy je  
z naszymi, innowacyjnymi powierzchniami serii 
realMaterial. Wszystko po to, aby Wasze okna 
miały indywidualny charakter i pasowały do 
budynku – zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Wartości izolacyjne

Odpowiednie formowanie PCW  
zapewnia uzyskanie najlepszych wartości 

izolacyjnych do 0,80 Uf*

*w przypadku okien z aluminium 
 wartość izolacyjna jest zależna od typu zastosowanych 

 w nich przekładek termicznych

Porównanie materiałów  
stosowanych do produkcji okien:

– PCW

– drewno

– aluminium

Temperatura przetwarzania  
ok. 200 °C 

Temperatura przetwarzania 
pomiędzy ok. 600 °C – 660 °C

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

–  Łączenia klejone mają tendencję do 
rozszczelnień

Stabilność

PCW może być formowane i przetwarzane w niskich 
temperaturach – pozwala to na oszczędność energii 

w procesie mieszania i ekstruzji

Energooszczędna obróbka

Okna z PCW nie wymagają specjalnej pielęgnacji 
i konserwacji – wynika to z długiej żywotności wyrobu, 
płynącej z zoptymalizowanej receptury i odpornych 
powierzchni

Żywotność

 Drewno należy 
malować co roku

PCW umożliwia zachowanie zamkniętego obiegu materiałowego, 
niemalże całkowicie może być ponownie przetworzone.

– PCW można poddać recyklingowi nawet siedmiokrotnie

–  Ponad 50% stosowanego przez nas materiału – to 
PCW, pochodzące z recyklingu

–  w oknach Greta®– zastosowano tworzywo wyłącznie z 
recyklingu

–  zaimpregnowane drewno nie może być poddane 
ponownemu wykorzystaniu

–  przetwarzanie powierzchni aluminiowych, w procesie 
recyklingu, może prowadzić do powstawania substancji 
szkodliwych

Recykling

Rozwiązania okienne 
Salamander
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Zrównoważony rozwój - to coś więcej, niż ochrona środowiska

Chcemy tworzyć wartościowe produkty, oferować naszym klientom i par-
tnerom najwyższą jakość i wykorzystywać tylko tyle zasobów naturalnych, 
ile jest absolutnie niezbędnych. Ważną, ekologiczną zaletą PCW jest jego 
pełna przetwarzalność. Dlatego celowo wykorzystujemy w naszych profi-
lach materiał z recyklingu: stare okna i drzwi stają się ponownie użyteczny-
mi surowcami i są wykorzystane do produkcji nowych profili. 

Dzięki ich długiej żywotności i doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, 
bilans CO2 naszych systemów profili jest stale niski – począwszy od pierw-
szego etapu produkcji, zakończywszy na montażu w budynku.

Różnorodność produktowa nie tylko jest praktyczna dla naszych partnerów, 
ale również także efektywna ekologicznie. Z tego powodu opracowaliśmy 
takie systemy profili, które optymalnie spełniają wiele, różnych wymagań.  
W ten sposób unikamy stosowania materiałów szkodliwych dla środowiska, 
np. takich jak włókno szklane. W zamian produkujemy, wykorzystując trwałe 
materiały z recyklingu, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Dzięki 
temu redukujemy naszą emisję CO2 od pierwszego etapu produkcji.

Jesteśmy odpowiedzialni –  
działamy dalekowzrocznie

Nasza kadra zarządzająca dziękuje pracownikom i 
partnerom handlowym za zaangażowanie, zaufa-
nie i lojalność. Średni staż pracy w naszych przed-
siębiorstwach – wynosi 15 lat . To samo dotyczy 
współpracy z producentami okien lub firmami  
z branży sprzedaży stolarki okiennej.

Młodemu pokoleniu oferujemy różnorodne możli-
wości kształcenia. We wszystkich działach i ob-
szarach działalności – szkolimy przyszłych eks-
pertów. Począwszy od komórek odpowiedzialnych 
za rozwój, przez technologię i produkcję, aż po 
księgowość, kadry i marketing.

Dla nas i dla naszych partnerów ważne jest, aby 
mieć w perspektywie długoterminowe planowanie 
oraz zrównoważony wzrost. Promujemy energo-
oszczędne, trwałe konstrukcje, nie wymagające 
konserwacji. Tym samym sprawiamy, że: okna  
Salamander – przez cały okres ich użytkowania – 
są naszym cennym wkładem w ochronę planety.

Zrównoważony rozwój 
rozpoczyna się od dbałości  
o zasoby: już od dawna prowa- 
dzimy produkcję z wykorzysta-
niem zielonej energii eletry-
cznej. W przyszłości zamierza-
my zwiększyć ten udział. 
Osiem procent naszego 
zapotrzebowania na energię 
elektryczną pochodzi na stałe 
z elektrowni wodnej, która od 
ponad 100 lat mieści się na 
terenie naszej firmy w 
Türkheim.

Bierzemy odpowiedzialność nie 
tylko za środowisko naturalne, 
ale także za ludzi, region  
i surowce. 

Eksperci od 
systemów profili: 
nasi pracownicy 
codziennie dbają  
o najwyższą jakość.

Zrównoważony rozwój oznacza więcej, niż 
ochrona środowiska
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Nasze standardy jakości

Od stworzenia produktu do wysyłki

Nasze profile PCW charakteryzują się najwyższą jakością i wytrzymałością. Łączymy 
dziesięciolecia doświadczeń w dziedzinie ekstruzji i przekazujemy tę wiedzę dalej – kolej-
nym generacjom. Wszystko poprzez szkolenie własnych specjalistów. Do produkcji profili 
– stosujemy wyłącznie najwyższej jakości surowce. Cały proces produkcyjny jest monito-
rowany – przy pomocy nowoczesnych metod badawczych i kompleksowego zarządzania 
jakością. To gwarantuje tworzenie stabilnych i trwałych produktów.

Nasze standardy jakości

Konstrukcja
Zamiast ogólnego rozwiązania 
dla wszystkich, opracowaliśmy 
inteligentne systemy profili, 
które w optymalny i oszczędny 
sposób spełniają specyficzne 
oczekiwania. Skupiamy się na 
pragmatycznych koncepcjach, 
które producent okien może 
bezpiecznie i łatwo wdrożyć 
do swoich procesów.

Budowa narzędzi
Dzięki własnej komórce kon- 
struowania i przygotowania 
narzędzi jesteśmy w stanie 
szybko i niezależnie wdrażać 
nowe produkty oraz na bieżąco 
stale rozwijać naszą techno-
logię ekstruzji.

Rozwój materiałowy  
i mieszalnia
Regularnie optymalizujemy 
receptury mieszanek, aby 
zaoferować naszym klientom 
trwałe, sprawdzone i korzystne 
cenowo profile z tworzyw 
sztucznych. Żeby móc spro- 
stać indywidualnym wymaga-
niom klientów, opracowaliśmy 
nowe powierzchnie o dużej 
wyrazistości i z ciekawym 
wzornictwem. Są one przyja-
zne dla środowiska i w 100 % 
wykonane są z materiałów 
pochodzących z recyklingu.

Ekstruzja
Żeby zapewnić wysoką jakość 
w przyzwoitej cenie, profile 
Salamander produkowane są 
w 95 % na własnych urządze-
niach.

Cyfrowa kontrola jakości
W przypadku zarządzania 
jakością, stawiamy na prawdzi-
wych ludzi. To są nasze osoby 
kontaktowe. Optymalizujemy 
komunikację – wspierając się 
cyfrowymi rozwiązaniami. 
Klienci Salamander korzystają 
ze specjalnie opracowanego 
App SIPortal. Za jego pośred-
nictwem, mogą skontaktować 
się z naszym zespołem i 
otrzymać szybką informację 
zwrotną.

Logistyka
Dział logistyki – realizuje 
przychodzące zamówienia 
od naszych klientów. 
Sprawie kompletuje zlecone 
profile do wysyłki – dzięki 
temu gwarantujemy termino-
wą dostawę w każde miejsce 
na świecie.

Okleinowanie
Na dziale okleinowania – profile 
oklejane są foliami dekoracyjnymi: 
w ten sposób powstaje szeroka 
gama kolorystyczna okien i drzwi. 
Ponadto opracowaliśmy profile 
realMaterial, które stwarzają 
zupełnie nowe możliwości w za- 
kresie projektowania mieszkań  
i fasad.

Badania i certyfikaty

– Certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością)
– Certyfikat ISO 50001 (System Zarządzania Energią)
– Narodowe i międzynarodowe certyfikaty produktowe  
 (RAL, CSTB, ATG, STC i KOMO)
– Certyfikaty systemów okiennych  
 (RAL, IFT, okna energooszczędne)
– Certyfikat VinylPlus (zrównoważony rozwój)
– EPD (deklaracja środowiskowa produktu)
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bluEvolution 82 AD

bluEvolution 82 MDbluEvolution 92

bluEvolution 73

evolutionDrive 60 evolutionDrive: SF

evolutionDrive: HST

Streamline: 60Streamline AD

Streamline MD

Pozostałe systemy profili

Pozostałe systemy profili

Uszczelka oporowa
Głębokość zabudowy: 82 mm
do Uf: 1,0 W/m²K)
do Uw: 0,67 W/(m²K)*

Szklenie do 52 mm
*wymiary referencyjne zgodne z normą 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Uszczelka środkowa
Głebokość zabudowy: 92 mm
do Uf: 0,94 W/(m²K)
do Uw: 0,65 W/(m²K)*

Szklenie do 60 mm
*wymiary referencyjne zgodne z normą 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Uszczelka oporowa
Głębokość zabudowy: 73 mm
do Uf: 1,2 W/(m²K)
do Uw: 0,80 W/(m²K)
Szklenie do 44 mm

Uszczelka środkowa
Głębokość zabudowy: 82 mm
do Uf: 0,92 W/(m²K)
do Uw: 0,65 W/(m²K)*

Szklenie do 52 mm
*wymiary referencyjne zgodne z normą 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Szerokość ramy: 60 mm
Szerokość skrzydła: 39 mm
Szklenie do 22 mm

Szerokość ram: 76 mm
Szerokość skrzydeł: 50 mm
do Uf: 1,8 W/(m²K)
do Uw: 1,2 W/(m²K)*

Szklenie do 28 mm
*3,50 m x 2,48 m

Szerokość ram: 194 mm
Szerokość skrzydeł: 82 mm
do Uf: 1,3 W/(m²K)
do Uw: 0,64 W/(m²K)*

Szklenie do 52 mm
*wymiary referencyjne: 4,80 m x 2,50 m

Szerokość ram: 60 mm
Szerokość skrzydeł: 60 mm
Szklenie do 34 mm

Uszczelka oporowa
Głębokość zabudowy: 76 mm
do Uf: 1,1 W/(m²K)
do Uw: 0,70 W/(m²K)
szklenie do 48 mm
przy szybie wklejanej do 50 mm

Uszczelka środkowa
Głębokość zabudowy: 76 mm
do Uf: 1,0 W/(m²K)
do Uw: 0,67 W/(m²K)*

szklenie do 48 mm
*wymiary referencyjne zgodne z normą 
DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Wydawca:

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim/Unterallgäu
Niemcy

Telefon: +49 8245 52 0
Fax: +49 8245 52 359
info@salamander-windows.com
salamander-windows.com

Zarząd:
Götz Schmiedeknecht
Till Schmiedeknecht 
Wolfgang Sandhaus

Ciało doradcze:
Dr. Heyo Schmiedeknecht

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:
Türkheim/Unterallgäu 

Sąd Rejestracyjny:
Amtsgericht Memmingen 

Nr rej.:
HRB 5175 

Nr NIP:
DE129089528 

© 2021, 
Salamander Industrie-Produkte GmbH, 
86842 Türkheim
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zmiany, korekty, błędy drukarskie i składowe – zastrzeżone.

Dane końcowe



EPPA

2021-01

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Germany

salamander-windows.com

Mamy odpowiednie okno, 
spełniające Twoje oczekiwania – 

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


