ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΠΕΡΟΥΗ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

Streamline 76

Τα ζπζηήκαηα θνπθσκάησλ ηεο SALAMANDER δηαζέηνπλ όια ηα πηζηνπνηεηηθά από ηα
κεγαιύηεξα δηεζλή ηλζηηηνύηα θαη ηελ ραξαθηεξίδνπλ ζαλ κηα από ηηο θνξπθαίεο Γεξκαληθέο
εηαηξίεο ζηνλ θόζκν.
Δηαζέηεη CE πξόηππν θαζώο θαη IFT Rosenheim, γηα ηελ εγγύεζε ηνπ πιηθνύ θαζώο θαη
αμηνιόγεζε
ηνπ
ζπζηήκαηνο
RAL
θαη
DIN
ISO
9001.
Η ζεηξά θνπθσκάησλ ηεο εηαηξείαο SALAMANDER, πξνζθέξνπλ ηα εμήο πλεονεκτήματα:
 Μεγάιε γθάκα εληππσζηαθώλ ρξσκάησλ εηδηθήο επίζηξσζεο θίικ απώζεζεο
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο
 Εληππσζηαθό ππέξιακπξν ιεπθό ρξώκα , απαιή πθή εηδηθήο επίζηξσζεο PVC πςειήο
πνηόηεηαο.
 Μεγάιε δηάξθεηα αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πηζηνπνηεηηθά ift Rosenheim )
 Μεγάιεο ελεξγεηαθέο απνηακηεύζεηο (Uf από 0,77 W/( m2K) αλαιόγσο ζπζηήκαηνο ).
 Ιδηαίηεξα κεγάιν θαηαζθεπαζηηθό βάζνο (από 76mm κέρξη 92 mm)
 Φηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ
 Παξαζθεπάδνληαη ζηελ Γεξκαλία.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
 Πιήζνο ζαιάκσλ: 5
 Καηαζθεπαζηηθό πάρνο: 76mm
 Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο: Uf=0,77 W/(m2K)
 Ηρνκόλσζε έσο: 47 dB
 Αληηδηαξξεθηηθή πξνζηαζία: Κατηγορία 2
 Πεξηκεηξηθόο κεραληζκόο: ROTO

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΠΕΡΟΥΗ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

BluEvolution 92

Τα ζπζηήκαηα θνπθσκάησλ ηεο SALAMANDER δηαζέηνπλ όια ηα πηζηνπνηεηηθά από ηα
κεγαιύηεξα δηεζλή ηλζηηηνύηα θαη ηελ ραξαθηεξίδνπλ ζαλ κηα από ηηο θνξπθαίεο Γεξκαληθέο
εηαηξίεο ζηνλ θόζκν.
Δηαζέηεη CE πξόηππν θαζώο θαη IFT Rosenheim, γηα ηελ εγγύεζε ηνπ πιηθνύ θαζώο θαη
αμηνιόγεζε
ηνπ
ζπζηήκαηνο
RAL
θαη
DIN
ISO
9001.
Η ζεηξά θνπθσκάησλ ηεο εηαηξείαο SALAMANDER, πξνζθέξνπλ ηα εμήο πλεονεκτήματα:
 Μεγάιε γθάκα εληππσζηαθώλ ρξσκάησλ εηδηθήο επίζηξσζεο θίικ απώζεζεο
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο
 Εληππσζηαθό ππέξιακπξν ιεπθό ρξώκα , απαιή πθή εηδηθήο επίζηξσζεο PVC πςειήο
πνηόηεηαο.
 Μεγάιε δηάξθεηα αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πηζηνπνηεηηθά ift Rosenheim )
 Μεγάιεο ελεξγεηαθέο απνηακηεύζεηο (Uf από 0,77 W/( m2K) αλαιόγσο ζπζηήκαηνο ).
 Ιδηαίηεξα κεγάιν θαηαζθεπαζηηθό βάζνο (από 76mm κέρξη 92 mm)
 Φηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ
 Παξαζθεπάδνληαη ζηελ Γεξκαλία.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά bluEvolution 92:
 Πιήζνο ζαιάκσλ: 6
 Καηαζθεπαζηηθό πάρνο: 92mm
 Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο: Uf=0,77 W/(m2K)
 Ηρνκόλσζε έσο: 36 dB
 Αληηδηαξξεθηηθή πξνζηαζία: Κατηγορία 2
 Πεξηκεηξηθόο κεραληζκόο: ROTO

