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Atrativo de todos 
os lados

Temos as portas e janelas certas 
para as suas exigências — 

graças a décadas de experiência 
no desenvolvimento de perfis e na 
extrusão de PVC. Durável, configurável 
individualmente e sustentável desde 
o início: Continuamos sempre a 
desenvolver os nossos sistemas, 
para lhe oferecer já hoje a janela 
perfeita do futuro.

O material ideal, mais sustentável 
– PVC

O PVC continua  
permanentemente estável 
e funcional — através da 
união de canto química e 
física dos perfis.

Estabilidade

O PVC permite a reciclagem e o 
processamento a baixas 

temperaturas — economizando 
energia primária na mistura e 

extrusão.

Processamento 
economizador de energia

As janelas de PVC não necessitam, 
praticamente, de tratamento e manutenção 
— com uma longa vida útil, graças à fórmula 
otimizada e a superfícies resistentes.

Durabilidade

O PVC permite  um ciclo de material 
fechado, porque o material é reciclável 
quase por completo.

Reciclabilidade

Valor de isolamento
A maleabilidade e a 

condutividade térmica do PVC 
proporcionam os melhores 

valores de isolamento. 

Concentramo-nos em fabricar perfis de janelas neste 
material sustentável e durável que é o PVC, combinan-
do-o com as nossas inovadoras superfícies. Pode, 
assim, realizar uma configuração individual, experien-
ciável e adequada ao edifício — tanto no exterior, como 
no interior.

Entretanto, a Salamander Window & Door Systems 
produz nas suas instalações em Türkheim (Alemanha) e 
Włocławek (Polónia) com 100% de eletricidade verde.



A localização, o edifício e o número de habitantes de uma casa são fatores muito particulares. 
É por isso que não existe uma solução de janela ótima para atender a todos os requisitos. O 
preço não é suficiente como único critério de decisão. Para se converter na janela perfeita para 
o cliente, deve ser configurada de acordo com requisitos específicos.

Design de janela atrativo aliado 
a uma tecnologia moderna

bluEvolution 73 satisfaz todas as suas necessidades no que diz respeito a uma exigente 
conceção de janelas: Superfícies bem vedadas não só tornam o perfil muito fácil de tratar, 
como também oferecem uma vida útil extraordinariamente longa. 
 

 − O sistema de janelas evita pontes térmicas, reduzindo assim substancialmente os custos 
energéticos.

 − A estrutura inteligente de perfis com grandes almas de aço proporciona ainda uma excelen-
te estabilidade e uma eficaz segurança funcional.

 − O sistema de janelas bluEvolution 73 com as suas dois geometrias de folhas opcionais 
satisfazem todas as necessidades exigentes da construção de janelas: Escolha entre ótica 
retrancada ou ótica retrancada com folha redonda.

 − Com inúmeras superfícies decorativas e revestimento opcional em alumínio, as janelas do 
sistema bluEvolution 73 são atrativas vistas de todos os lados.

Resumo dos valores 
mais importantes

Reserva-se o direito a alterações, lapsos, erros tipográficos 
e de composição.

O coeficiente de transmitância térmica U: 
quanto mais baixo for o valor U, menor será a perda de calor no inverno 
e a transmissão de calor no verão. Uf (frame) é o valor de isolamento 
da combinação aro-folha, Uw (window) de toda a estrutura incluindo o 
envidraçamento.

Com o nosso método especialmente desenvolvido, encontra a janela que 
satisfaça as suas exigências. Neste contexto, estes três fatores determi-
nam decisivamente se a sua escolha se adequa ao edifício e os fatores 
externos:

O princípio Salamander C3: O caminho 
para a configuração ótima de janela

Requisitos do cliente
Estratégias de otimização para entrada de luz e energia, autenticidade his-
tórica, estilo regional, seleção individual do design e dos materiais, fatores 
ecológicos como isolamento e reciclagem, bem como os custos.

Condições climáticas e circunstâncias locais
Curva e diferença de temperatura, quantidade de precipitação, horas de sol, 
queda de neve, cargas de vento, estatísticas de intrusão, poluição do ar, 
poluição sonora, altitude acima do nível do mar.

Características do edifício
Ano de construção, tipo de edifício, área de habitação, andares, material do 
aro das janelas, vidraças, orientação da casa conforme coordenadas GPS, 
quantidade de janelas por fachada da casa, tipos de janelas, número de 
travessas, dimensões das janelas, análise das condições de luminosidade: 
comparação das condições de luminosidade reais/adequadas.

Clima

Caso

Cliente

Com um coeficiente de transmissão 
de calor de até Uf 1,2 W/(m²K), a 
bluEvolution 73 proporciona um 
bom isolamento térmico. Além 

disso, evitam-se pontes térmicas e 
reduzem-se os custos energéticos, 
bem como as emissões de CO2.

Estilo de construção:
No sistema bluEvolution 73 tem à 
disposição diferentes geometrias 
de perfis para projetos novos ou de 
renovação.

Estática:
O padrão permite janelas com 
2,25 m de tamanho.

Proteção sonora:
Com vidros até 44 mm de espessu-
ra pode alcançar-se uma proteção 
sonora de até 46 dB.

Proteção contra intrusão:
Com medidas padrão, o bluEvoution 
73 protege contra intrusão até RC2.

Superfícies:
Branco Brügmann, corpo base 
alternativamente também disponível 
em antracite, creme, castanho e 
caramelo,com mais de 40 fólios de 
cores padrão, bem como revestimen-
to exterior de alumínio.

Isolamento térmico  até Uf = 1,20 W/(m²K);
 até Uw = 0,73 W/(m²K)

Isolamento acústico 46 dB 

Segurança RC2 

Profundidade de montagem 73 mm 

Altura de vista da folha 72 mm 

Altura de vista do aro 68 mm

Tamanhos máximos Folha padrão:
 Largura até máx. 1.500 mm 
 Altura até máx. 2.250 mm 
 Folha da porta da varanda:  
 Largura até máx. 1.500 mm 
 Altura até máx. 2.400 mm 
 Folha da porta de entrada: 
 Largura até máx. 1.200 mm 
 Altura até máx. 2.400 mm

Tipos de abertura  Janela oscilante, basculante 
e oscilo-batente, porta de 
fole ou oscilo-paralela,  
porta secundária, porta de 
fole ou oscilo-paralela, 
porta de entrada

 − Nível de vedação periférica

 − Inúmeras geometrias de perfil 

 − Criação versátil de superfícies
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