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SALAMANDER STREAMLINE® 76

   Tepelná izolace Uw

   Protihlukové

   Kování

   Stavební hloubka rámu

   Počet těsnění

   Počet komor 

až 0,82 W/m²K

33 - 45 dB

76 mm

MACO® / SIEGENIA AUBI®

2

5 nebo 7

Pětikomorový profil STREAMLINE® 76 Vás uspokojí svou kvalitou, 
pefektní stabilitou, tepelně a zvukově - izolačními vlastnostmia záro-
veň také rozumnou cenou. Řada STANDARD se tvarově vyznačuje pří-
mou linií, řada ELEGANT pak oblým křídlem, které plní zároveň funkci 
okapničky. Kování je již v základu vybaveno bezpečnostními body a 
protikusy na každém křídle.   

      lepší spárová průvzdušnost (iLV)

      vhodné zejména pro zástavby

      ideální pro bytové domy do výšky až 5 pater 

      lepší vnitřní klima v bytě 

      díky dorazovému těsnění, které se hodí  
     převážně do zástavby vyniká lepší spárovou     
     průvzdušností a příjemnějším klimatem 

DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ

      celoobvodové těsnění z dlouhodobě pružného 
     materiálu EPDM

ELEGANT
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SALAMANDER BluEvolution® 92

   Tepelná izolace Uw

   Protihlukové

   Kování

   Stavební hloubka rámu

   Počet těsnění

   Počet komor 

až 0,74 W/m²K

33 - 45 dB

92 mm

MACO® / SIEGENIA AUBI®

3

6

Profil BluEvolution® 92 je vysoce kvalitní a stabilní profil určený pro 
nízkoenergetické a pasivní stavby. Řada STANDARD se tvarově vyzna-
čuje přímou linií, řada ELEGANT pak oblým křídlem, které plní zároveň 
funkci okapničky. Profil umožňuje zasklení skla až do tloušťky 60mm. 
Kování zajišťuje dostatečný přítlak křídla na rám a je možné jej nasta-
vovat ve všech směrech. 

      snižuje negativní vliv klimatických podmínek

      vhodné pro samostatně stojící stavby 

      ideální pro návětrné strany

      lepší odolnost proti působení větru a vlhkosti

      je tvořeno v kombinaci pevné přepážky v  
     rámu a navlékaného těsnění v křídle 

STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

      zajišťuje dokonalé akustické vlastnosti 

STANDARD


