
JUNTOS - 
podemos criar a diferença

Sistemas de janelas e portas de qualidade    
                   de uma nova geração
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100 ANOS DA SALAMANDER 

/// fornecedor alemão de sistema premium para

    janelas e portas

/// décadas de experiência na fabricação de perfis

/// soluções de perfil inovadoras para mercados

    internacionais

/// parceria confiável baseada no suporte ao cliente

/// foco no desenvolvimento do mercado
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É TRADIÇÃO

O SUCESSO

Cada passo no processo, começando 

com o desenvolvimento tecnológico para 

a produção e a entrega dos perfis para 

o serviço do cliente, é constantemente 

monitorizado. Isto nos permite respond-

er ainda mais rápido às preocupações 

dos nossos clientes. Com a nossa rede 

de longo alcance de fornecedores e par-

ceiros, também ajudamos nossos clientes 

ligando-os sistematicamente com os par-

ceiros em todo o mundo. Em todas as 

nossas atividades, nos concentramos na 

qualidade e na criação de valor. Na Sala-

mander encorajamos a inovação e a ação 

onde quer que vejamos uma vantagem 

competitiva para nossos parceiros.

O sucesso do cliente é o nosso foco 

Com nossas soluções completas orien-

tadas para o mercado queremos ser um 

parceiro insubstituível para você, nos 

permitindo superar as expectativas do 

cliente. Nós conseguimos este objetivo 

combinando o foco em clientes individ-

uais com a confiança derivada de sermos 

uma empresa experiente e estabelecida 

há muito tempo. Estabelecer uma parce-

ria de confiança está no topo da nossa 

lista de prioridades.

A Salamander Industrie-Produkte GmbH,

uma empresa cuja tradição remonta a 

100 anos atrás e que continua avançan-

do com força. Com sede na Baviera, Ale-

manha, Salamander é uma empresa fa-

miliar gerenciada de forma independente

pelo proprietário. É um dos principais  

fornecedores de sistemas premium para 

perfis de alta qualidade de uPVC junta-

mente com outros diversos interesses 

comerciais.

Uma empresa focada no suporte ao cli-

ente, o gerenciamento sênior e facil-

mente acessível para os parceiros de 

negócio do canal.  A comunicação é 

curta e estável. Parceiro confiável de sis-

tema para as empresas de fabricação de 

janelas, nós fornecemos suporte incom-

parável de vendas e marketing. O suporte 

técnico é a chave para um bem-sucedido 

crescimento de negócio. 

O esforço constante da Salamander para 

abordar os requisitos de um mercado em 

rápida mudança, o torna líder no seu 

segmento de mercado. Oferecemos as  

soluções mais inovadoras concentradas 

firmemente no crescimento dos clientes.



FÜR ENERGIESPARERSITES DE PRODUÇÃO
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/// fabricação das próprias ferramentas 

/// cinco instalações de produção

/// 11 subsidiárias internacionais

/// 1400 efuncionários

/// cerca de 1500 parceiros globais
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/// A filial Salamander Technische Kunstst-

offprofile fabrica perfis personalizados 

de diversos tipos de PVC e desenvolve 

soluções específicas de extrusão para vári-

as áreas de aplicação.

/// Salamander Bonded Leather é o primei-

ro e o maior fabricante do mundo de 

couro de alta qualidade. Ele é usado em 

carros, nos calçados, nos móveis, e em in-

dústrias de couro e de embalagens.

Todas as divisões de negócios estão 

configuradas de tal maneira que o 

grupo pode trabalhar com sucesso em 

seus mercados e em rastreamento de

tendências, aproveitando ao máximo 

as oportunidades e assim alcançar 

uma grande proximidade ao mercado.

SALAMANDER INTERNATIONAL

UM GRUPO - SOLUÇÕES PODEROSAS

A extrusão de perfis representa o núcleo de 

negócio da Salamander Industrie-Produkte 

GmbH, com sede na Baviera, Alemanha. 

Os perfis premium de uPVC são fabricados 

em cinco instalações de produção e são 

exportados para mais de 70 países em 4 

continentes através de uma rede de cerca 

de 1500 parceiros internacionais.

/// A altamente eficiente divisão de fabri-

cação de ferramentas na Áustria cuida do 

design e da fabricação de ferramentas de 

extrusão de precisão. Essas ferramentas 

de extrusão são projetadas e desenvolvi-

das para perfis upvc de alta qualidade. Ex-

perientes designers de ferramentas usam 

os mais modernos programas de software 

de design para criar as ferramentas. Os 

nossos experientes fabricantes de ferra-

mentas dão-lhe forma nas nossas ultra-

modernas instalações de fabricação.



FÜR ENERGIESPARER

/// know-how de design estabelecido há muito tempo

/// matérias-primas de alta qualidade

/// adaptado aos requisitos climáticos regionais

/// estrutura de superfície altamente comprimida

/// métodos e equipamentos de teste modernos 

CONCEBIDO NA ALEMANHA
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BEHAGLICHKEIT
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de extrusão modernas usando formulações 

especializadas, que garantem o

melhor acabamento de superfície na Ale-

manha.

 

/// Laminação:

Os perfis são laminados com filme de dec-

oração de alta qualidade e resistentes a UV, 

usando adesivos amigos do meio ambiente 

O processo segue as últimas diretrizes da EN 

/ DIN. A disponibilidade de numerosas dec-

orações faz a Salamander distinta.

/// Garantia da Qualidade

As internas instalações de teste nos per-

mitem realizar vários pré-testes para verificar 

as propriedades mecânicas dos perfis.  Testes 

funcionais tais como estanqueidade, imper-

meabilidade e resistência ao vento junto com 

testes de rutura das esquinas e testes climáti-

cos formam um conjunto básico. Além dis-

so, os perfis são testados e certificados no 

instituto alemão de testes ift Rosenheim.

/// Logística:

Nosso foco está em tempos de entrega 

breves e em fidelidade em relação aos pra-

zos. Os estoques de perfis adequadamente 

mantidos nos tornam confiáveis e flexíveis, 

garantindo uma entrega a tempo para os 

clientes.

Uma competência já com mais de 50 anos 

nos leva a entregar perfis uPVC de alta per-

formance com uma qualidade excecional e 

valor de longo prazo.

/// Design:

Trabalhando em estreita cooperação com 

nossos parceiros, a nossa equipe de experi-

entes e qualificados engenheiros de design 

criam inovadoras soluções de perfis.

/// Fabricação de ferramentas:

Com base nos dados de construção prepara-

dos e usando os mais modernos programas 

de design, a nossa especializada e experiente 

divisão de fabricação de ferramentas desen-

volve ferramentas de extrusão de última ger-

ação necessárias para fabricação de perfis de 

alta qualidade.

/// Instalações de mistura:

Juntamente com nossos fornecedores de 

matérias-primas nós desenvolvemos nos-

sas próprias formulações de materiais.Para 

países com uma radiação UV global ex-

tremamente alta, desenvolvemos uma for-

mulação exclusiva para atender a essas

condições climáticas regionais.

/// Extrusão:

Os perfis premium são extrudidos em linhas 

QUALIDADE DE PRODUTO E PROCESSO

AO SEU NÍVEL MAIS ALTO
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/// matéria-prima sem chumbo amiga do meio ambiente

    (100% de zinco de cálcio estabilizado)

/// processo de produção sustentável e eficiente em termos de energia

/// formulação altamente reciclável

/// redução significativa nas emissões de CO2

SUSTENTABILIDADE
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SOLUÇÃO GREEN HOME

       DA SALAMANDER

Nossa compreensão da sustentabilidade 

vai muito além da simples proteção am-

biental. Os esforços começam com a con-

ceção de “formulação livre “. Enquanto o 

chumbo é indispensável para o processo 

de estabilização do PVC, a Salamander 

substitui-o por cálcio zinco amigo do meio 

ambiente, tornando assim a formulação

verdadeiramente “verde e reciclável”

O processo eficiente de extrusão de perfis 

utiliza menos energia para a produção. Os 

constantes esforços para desenvolver per-

fis para janelas energeticamente económ-

icos nos ajudam a reduzir o custo HVAC e 

a economizar recursos naturais.

3. Longa vida 
útil dos

perfis uPVC,
estabilidade e segurança

 

           
4. Sofisticados

esquemas de reciclagem
asseguram um circuito de 

reciclagem fechado

1. Produção
amiga dos recursos  
E seleção cuidadosa
das matérias-primas

2. Processos adicionais
de alta qualidade

Por empresas parceiras 
autorizadas

Membro fundador do REWINDO

GmbH

Como membro fundador da iniciativa de 

reciclagem de REWINDO, a conservação 

de os recursos é uma das nossas principais 

preocupações. A longa vida útil dos perfis 

e suas excelentes características de isola-

mento térmico constitui um pré-requisito 

ideal para uma redução significativa nas 

emissões de CO2.

Nosso forte compromisso ambiental nos 

leva a participar no processo de reciclagem 

de velhas janelas uPVC para conseguir um 

círculo de reciclagem sustentável.
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Proteção ideal contra o vento e o clima

As juntas de alta qualidade oferecem excelente isolamento e proteção 

contra as intempéries.

Streamline: 60

JANELA

Perfil de 3 câmaras

Profundidade da construção: 60 mm
 

 

Eficiência energética

Os múltiplos perfis com câmara oferecem proteção contra a 

transferência de calor. Material com excelentes propriedades de 

isolamento térmico, bluEolution: 60 

portanto, efetivamente economiza custos de energia.

SISTEMAS DE CAIXILHARIA

Isolamento de som de confiança

Os perfis de múltiplas câmaras, as juntas de vedação e a possibilidade 

de utilização duma gama de opções de vidro tornam a janela 

impenetrável para o som.

Flexível e fácil de usar

Design de perfil com múltiplas soluções de janelas e portas limitadas à

imaginação arquitetônica.
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Altura generosa da ranhura

A altura da ranhura para envidraçamento de 20 mm oferecida em 

todos os sistemas Salamander, cumpre as normas mais elevadas do 

standard DIN para

práticas de envidraçamento de segurança.

Streamline: 60

PORTA

Perfil de 3 câmaras

Profundidade da construção: 60 mm
 

 

Estrutura da câmara

As grandes dimensões das áreas da pré-câmara asseguram uma alta 

estabilidade térmica. A câmara maior contém aço com os

melhores valores estáticos para portas de maior porte.

Profundidade generosa da ranhura

Permite o uso de uma ampla gama de unidades de envidraçamento 

simples ou duplo. A profundidade generosa da ranhura permite o uso 

de vidros especiais de até 32 mm.

Segurança de confiança

Desenhado para aceitar os sistemas de bloqueio 

de segurança mais modernos.
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Grande variedade

Numerosas elevações arquitetônicas possíveis com a gama de perfis

e acessórios. Opções de correr horizontais para uma economia de 

espaço ideal.

evolutionDrive: 60      

JANELA

Perfil de 3 câmaras

Profundidade da construção: 60 mm
 

 

Um sistema da nova geração

O design inovador com escolha de esquadrias com calha múltipla com 

profundidade de 60 mm, 74 mm, 92 mm e 108 mm.

SISTEMAS DE CORRER

Segurança confiável

O design de produto qualificado oferece uma verdadeira 

sobreposição de folhas de 8 mm e assim aumenta a segurança em 

condições de clima ventoso / tempestuoso.

Portecção contra insetos

Fornecimento de redes de mosquitos em vários tipos de janelas.
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Fácil de manter e resistente a intempéries

A tecnologia de extrusão exclusiva oferece perfis de PVC com

uma estrutura de superfície altamente compactada.

evolutionDrive: 60      

PORTA

Perfil de 3 câmaras

Profundidade da construção: 60 mm
 

 

Máxima estabilidade

Aço de grande dimensão e de design ótimo

oferece uma melhor estabilidade estática.

Estrutura da câmara

As áreas de pré-câmara de grandes dimensões garantem uma 

alta estabilidade térmica E uma drenagem ideal. A ranhura 

inclinada permite uma drenagem fácil.

Cores

Escolha de laminação UV resistente com uma ampla

gama de decoração.
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SISTEMAS DE CORRER

Variedade de perfis combinados num sistema

JANELA
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Porta



Generosa profundidade da ranhura

A grande profundidade da ranhura permite o uso de todos os tipos de 

envidraçamento convencionais como isolamento, segurança, 

isolamento acústico ou vidros especiais de até 32mm.

evolutionDrive: SF     

JANELA

Perfil de 3 câmaras

Profundidade da construção: 76 mm
 

 

Alto desempenho térmico

A solução de sistema inteligente impressiona com áreas pré-câmara 

de grandes dimensões que garantem alta estabilidade térmica e um 

isolamento acústico de primeira classe.

SISTEMAS DE CORRER

Ambiente confortável em casa

A pequena largura visível permite grandes áreas de envidraçamento e 

transmite aos espaços habitáveis uma aparência natural e esteticamente 

agradável.

Gama de cores

A vasta gama de cores disponíveis permite que os designers possam 

dar rédea livre à sua criatividade e criar harmonia com qualquer estilo 

arquitetural.
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Opções de vidro

As ranhuras de envidraçamento standard cumprem com os padrões 

DIN de envidraçamento. Ranhuras de envidraçamento mais largas 

aceitam várias espessuras de vidro.

evolutionDrive: SF      

PORTA

Perfil de 3 câmaras

Profundidade da construção: 76 mm
 

 

Design robusto

Desenhada para abrigar os mais modernos sistemas de travamento 

de segurança, os escores de construção deslizante orientados para o 

futuro, com segurança de última geração.

Estrutura da câmara

As áreas pré-câmara de grande dimensão garantem a melhor 

estabilidade térmica e drenagem ideal.

Resistente às condições climáticas

O uPVC de alta qualidade resiste a condições climáticas severas, não 

só devido a óculos isolantes especiais e uma sofisticada tecnologia 

multi-câmaras, mas também com a composição otimizada do 

material. Fornece o melhor isolamento acústico e térmico da classe.
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Economia de energia

A construção otimizada garante a redução dos custos de aquecimento 

ou refrigeração.

evolutionDrive: HST      

PORTA DE CORRER ELEVADORA

Perfil de 5 câmaras

Profundidade de construção da esquadria: 194 mm

Profundidade de construção da folha: 82 mm
 

 

Grandes unidades de envidraçamento

Um conceito de reforço escalonado constitui a base para uma 

construção estruturalmente equilibrada que aceita grandes unidades 

de envidraçamento. O envidraçamento especial permite uma 

espessura mínima de 24 mm. até uma espessura máxima de 52 mm.

SISTEMAS DE CORRER

Isolamento térmico de confiança

Os níveis de vedação otimizados, particularmente na seção do meio, 

oferecem excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico e 

ajudam a reduzir as pontes térmicas estruturais.

A maior segurança

A profunda profundidade da construção, juntamente com a moderna 

tecnologia de câmara múltipla e grandes reforços de aço, garantem 

uma função duradoura e confiável, uma estabilidade máxima e uma 

resistência efetiva.
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Salamander Sistemas de Portas e Janelas LTDA 

Rua Alfredo Achcar, 1151 Box 2 

Nova Vinhedo - 13280-000, State of São Paulo, Brazil
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