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Despre noi
ZUPFINESTRE este unul dintre cele mai apreciate brand-uri
românești din domeniul tâmplăriei care s-a extins și la nivel
european. Pe parcursul a 11 de ani de experiență, am reușit
să livrăm produse de calitate, atât pentru spații rezidențiale,
cât și pentru spații comerciale. Reputația noastră se
bazează pe grijă pe care o avem față de clienții noștri,
oferind servicii de vânzare, proiectare, producție și montaj.
Ne diferențiem prin construirea unor produse durabile care
corespund celor mai înalte standarde, prin dezvoltarea
unor soluții inovative și prin crearea unor relații de lungă
durată cu furnizorii și partenerii noștri.
La ZUPFINESTRE, furnizăm servicii de tâmplărie completă
PVC și aluminiu cu produse de top din gama Salamander și
Cortizo. Înțelegem nevoile clienților noștri, de aceea
munca noastră este susținută de spiritul inovativ și
adaptarea la standardele internaționale. Încrederea pe care
am câștigat-o pe parcurs se datorează angajamentului de a
ne dedica complet clienților noștri și de a răspunde tuturor
cerințelor.

Parteneri
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Avantaje
AVANTAJUL SIGURANȚEI
Siguranța ta este esențială, de aceea Zupfinestre
îți oferă servicii și produse care reflectă cel mai
bine importanța siguranței tale. Ferestrele
îmbină materiale precum lemn, inox și sticlă
securizată pentru a-ți oferi un grad cât mai
mare de siguranță.
AVANTAJUL ECONOMIC
Ferestrele noastre asigură un nivel ridicat de
energie datorită geamurilor create din diferite
folii de sticlă și a sistemelor de balamale ce
permit o etanșare completă.
IZOLARE FONICA
Inovația continuă cu sisteme cu o izolare fonică
de până la 46 dB, ce îți permit să te bucuri de
liniște chiar și în condițiile în care locuiești în
zone aglomerate ale orașului.
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Ce ne reprezintă?

1

2

3
5

4

Implicare
Căutăm de fiecare dată
să livrăm soluții
personalizate în funcție
de proiect.

Dezvoltare
Ne aflăm mereu la zi
cu inovațiile din
domeniu și investim în
cele mai bune
tehnologii care îți
sporesc confortul
locuinței tale.

Respect
Transpunem respectul
față de tine prin
produse inovative,
calitative, adaptate
nevoilor tale.

Protecție
Siguranța casei tale
este prioritatea noastră
și nu ne permitem să
folosim decât materiale
de cea mai bună
calitate

Experiență
Echipa ZUPFINESTRE conține
adevărați specialiști în
domeniu, dar pentru a putea
menține pasul cu tehnologiile
noi din domeniu, avem datoria
de a investi în formarea
oamenilor noștri. Astfel, am
reușit să livrăm servicii
profesioniste încă de la început.
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Ferestre PVC

Streamline 76
Dacă îți dorești un design clasic, disponibil într-o paletă variată de culori, Streamline 76
ar putea fi soluția proiectului tău. Este cea mai modernă tehnologie de ferestre și oferă
protecţie termică şi fonică, dar şi cel mai înalt grad de siguranţă. Materialul sintetic folosit
contribuie la rezistența suprafețelor din sticlă și facilitează curățarea ferestrelor.

Profilele Streamline 76 reprezintă soluția perfectă pentru a asigura confortul locuinței tale.
Fiind produse din materiale calitative, acestea mențin temperatura la un nivel optim și
reduc costurile. În plus, aspectul lor completează design-ul modern al casei tale prin
simplitate și eleganță. Siguranța, protecția termică și aspectul plăcut sunt caracteristicile
esențiale ale acestor profile.
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Proﬁl cu 5 camere

Adâncime constructivă:
76 mm

2 garnituri
de etanșare

Siguranţă la
efracţie: până la RC 2

Protecție fonică:
până la 47 dB

Protecție termică
până la Uw = 0,77 W/(m²K)
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Ferestre PVC

GreenEvo 76 MD
Grosimea peretelui GreenEvo 76 MD asigură ferestre de înaltă calitate, cu decenii de
funcționalitate și eficiență energetică ridicată. Designul nostru standard are 6 camere, aripă
și cadru. Datorită suprafeței, nu există restricții în ceea ce privește designul - atât exteriorul,
cât și interiorul se potrivesc clădirii.

Proﬁl cu 6 camere

76 mm

Protecție fonică:
până la 47 dB

Protecție termică

Siguranţă la

3 garnituri

până la Uw = 0,73 W/(m²K)

efracţie: până la RC 3

de etanșare

Adâncime constructivă:

Culori GreenEvo 76 MD
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Ferestre PVC

BluEvolution 82
Tehnologia de etanşare prin utilizarea garniturii mediane în rama de mascare duce la o
îmbunătățire a proprietăților termice și acustice ale ferestrei. Suprafața este rezistentă la
intemperii, astfel siguranța se îmbină cu durabilitatea și protecția. Sunt utilizate materiale
de calitate înaltă și prelucrate la standarde ridicate pentru o durată de viață prelungită.

Proﬁl cu 6 camere

Adâncime constructivă:
82 mm

3 garnituri
de etanșare

Protecție termică
până la Uw = 0,67 W/(m²K)

BluEvolution reprezintă un sistem revoluționar, întrucât prezintă o nouă tehnologie de
etanșare de nivel înalt ce se îmbină cu rentabilitatea energetică excepțională. Aceste
caracteristici creează o soluție inovatoare, potrivită pentru interiorul oricărei locuințe
pentru a reduce cheltuielile. Cu o adâncime constructivă de 82 mm și o ramă de etanșare
optimizată termic, alături de tripla vitrare termoizolantă, profilele BluEvolution creează o
gamă a viitorului.
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Ferestre PVC

BluEvolution 92
Sistemul de profil BluEvolution 92 reprezintă o clasă de profile din categoria Premium și se
diferențiază prin garnitura mediană, adâncimea constructivă și sistemul de vitrare
îmbunătățit. Conceput cu obiectivul de a micșora coeficientul de transfer termic al
ferestrei, reduce costurile energetice. Este cel mai lat și mai greu profil de 6 camere din
piață și este realizat din material sintetic 100% reciclabil.

Profilele sunt descrise de tehnologia modernă și design-ul funcțional care permit o
incidență crescută de lumină. Sustenabilitatea ecologică a materialului folosit și structura
cu 6 camere de izolare ce asigură eficiența energetică ridicată încadrează acest sistem în
noua generație de ferestre de top din gama Salamander.
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Proﬁl cu 6 camere

Adâncime constructivă:
92 mm

Protecție fonică:
până la 47 dB

Siguranţă la
efracţie: până la RC 2

Protecție termică
până la Uw = 0,65 W/(m²K)

3 garnituri
de etanșare
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Uși PVC

Streamline 76
Acest sistem de uşă de intrare este adecvat utilizării în clădirile noi sau la renovarea
clădirilor existente. Suprafaţa profilului din material sintetic de mare densitate conferă
calitatea superioară a finisajului. Alegerea ușilor potrivite depinde de cerințele
dumneavoastră, dar cu ajutorul modelului Streamline 76 veți obține un design atractiv și
confortul necesar. Calitatea este determinată de nivelul de termoizolație și rezistență,
garantând siguranța maximă.

Proﬁl cu 5 camere

Adâncime constructivă
de 76 mm

Protecție fonică:
până la 47 dB

2 garnituri
de etanşare

Protecție termică
păna la 1.1 W/mpK
Pentru că trebuie să existe compatibilitate între termoizolația și rezistența statică, ușile
Streamline 76 oferă etanșare și stabilitate optimă. Alegerea noii uși depinde de calitatea,
sistemul adaptat nevoilor dumneavoastră, dar și de design-ul construit pentru a
impresiona. Având 5 camere de izolare, eficiența energetică este asigurată și creează un
confort ideal în interiorul oricărei locuințe.
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Uși PVC

BluEvolution 82
Ușa de la intrare creează prima impresie cu locuința dumneavoastră. De aceea este
important ca atunci când alegeți acest produs să luați în considerare stilul, dar și
elementele practice, astfel încât funcționalitatea să se îmbine perfect cu design-ul pentru a
obține soluția adaptată nevoilor pe care le aveți. Ușa BluEvolution 82 satisface cele mai
exigente cerințe, este rezistentă la intemperii și are o stabilitate ridicată.

Adâncime constructivă
cercevea: 52 mm

3 garnituri
de etanșare

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 0,75 W/m2K

Siguranţă la efracţie:
până la RC 2

Cele 3 garnituri de etanșare optimizează performanța termică și acustică la cel mai înalt
nivel. În plus, combinația dintre materialul sintetic și aliajul de aluminiu aflate în pragul ușii
îmbunătățesc protecția termică. Pragul este construit pentru a permite chiar și trecerea
persoanelor cu dizabilități sau a locuitorilor în vârstă. Protecția antiefracție completează
toate caracteristicile unui sistem de încredere cu performanțe ridicate.
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Uși PVC

BluEvolution 92
Ușa de exterior BluEvolution 92 îmbină siguranța și eficiența energetică prin utilizarea
unor materiale calitative și prin prelucrarea acestora la standarde înalte. Adâncimea
constructivă de 92 mm, cele 3 garnituri de etanșare și cele 6 camere de izolare determină
performanța și funcționalitatea ridicată a acestui produs.

Canaturile ușii permit montarea pieselor din sticlă cu o lățime de până la 60 mm și
contribuie la protecția termică, fiind ideale pentru vitrarea triplă. Pragul este adecvat chiar
și persoanelor cu dizabilităților sau persoanelor în vârstă, fiind conceput pentru uși cu un
singur canat sau două. Așadar produsul BluEvolution este ideal pentru ușile de la balcon
sau cele care facilitează accesul secundar. Protecția antiefracție și izolarea termică
reprezintă caracteristici esențiale ale ușilor care se încadrează în cea mai modernă
tehnologie.
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6 camere de izolare

Adâncime constructivă
de 92 mm

Coeﬁcient de transfer
termic de 0,71 W/mpK

Siguranţă la efracţie:
până la RC 2

3 garnituri
de etanșare
21

Uși culisante cu ridicare

EvolutionDrive HST 82
Termoizolarea eficientă a sistemului este dată de planul de etanşare optimizat. Acest tip
este compatibil cu toate sistemele de prag uzuale. Conferă permabilitate completă la vânt
și ploaie torențială. Structura ușilor prezintă o rezistență ridicată, iar dimensiunea
suprafețelor din sticlă permite pătrunderea completă a razelor luminoase. Ușile pot fi
deschise prin diferite metode de operare, așadar partea practică este îmbinată perfect cu
cea estetică.

Adâncime constructivă
de 194 mm

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 0,64 W/m2K

Adâncime constructivă
cercevea: 82 mm

Vitraj: 52 mm

Ușile culisante și suprafața generoasă din sticlă permit incidența ridicată a luminii în
spațiile interioare. Ușa cu ridicare se diferențiază prin sistemul antiefracție verificat, cu o
rezistență de până la RC2. Mecanismul de blocare permite montajul pragurilor cu șină de
rulare plată și este ușor de adaptat pentru orice feronerie utilizată.
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Uși culisante

EvolutionDrive SF
În cazul ușilor EvolutionDrive SF, montajul se poate realiza cu ușurință, sistemul fiind
conceput ca structură atât pentru ferestrele culisante, cât și pentru ușile culisante. Profilul
suplu este compatibil cu toate profilurile de cuplare și modurile de vitrare din gama
Streamline. Spațiul oricărei încăperi este vizibil mărit datorită geamurilor cu suprafețe mari
și a profilurilor cu lățime redusă.

Adâncime constructivă
canat de 50 mm

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,2 W/m2K

Adâncime constructivă
de 76 mm

Vitraj: 28 mm

Sistemul de uși culisante evidențiază orice spațiu locuit și creează legătura cu exteriorul
într-un mod elegant. Elementele culisante au rezistență ridicată în condiții meteo
nefavorabile, vânt sau grindină. Poluarea fonică este redusă cu până la 75%, iar sistemul de
etanșeitate este optim pentru a adăuga valoare locuinței dumneavoastră.
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Uși Culisante

Streamline 76
Sistemul Streamline pentru ușile osciloculisante are o adâncime constructivă de 76 mm și
5 camere de izolare care cresc nivelul de protecție termică. Confortul este completat de
design-ul contemporan și finisajele suprafețelor. Protecția termică și protecția fonică sunt
garantate prin cele 2 planuri de etanșare care contribuie la eficiența energetică și creează
un produs cu o durată lungă de viață.

Atunci când alegeți ușile potrivite, este necesar să luați în considerare și design-ul, nu doar
funcționalitatea, însă Streamline este un model clasic care, cu siguranță, va satisface
cerințele dumneavoastră. Totodată, materialul sintetic de mare densitate oferă un nivel de
calitate superior care va impresiona.
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Proﬁl cu 5 camere

Adâncime constructivă
de 76 mm

Coeﬁcient de transfer
termic de 0,71 W/mpK

2 planuri
de etanşare

Siguranță la efracție
până la RC 2
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Uși Culisante

BluEvolution 82
Cu 3 garnituri de etanșare și siguranță la efracție de până la RC2, ușile culisante
BluEvolution de 82 mm contribuie la nivelul de termoizolație și asigură confortul
dumneavoastră în interiorul locuinței. Materialul sintetic și aliajul de aluminiu din pragul
ușilor au același rol. Rezistența la condiții meteo nefavorabile și la intemperii este asigurată
prin sistemul care îmbină funcționalitatea și performanța tehnologiilor folosite.

Adâncime constructivă
cercevea: 52 mm

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 0,75 W/m2K

3 garnituri
de etanșare

Siguranță la efracție
până la RC 2

Pragul este construit pentru a permite trecerea persoanelor cu dizabilități sau a
persoanelor în vârstă, așadar este potrivit pentru zonele cu balcon/terasă și căile secundare
de acces. Design-ul modern aduce un plus de valoare, ceea ce face ca acest sistem să
reprezinte soluția ideală pentru casa dumneavoastră.

28
04

29

Uși Culisante

BluEvolution 92
Unul dintre principalele avantaje ale sistemului de uși BluEvolution 92 este montarea
pieselor din sticlă recomandate pentru vitrarea triplă. Aceasta este adecvată pentru cei care
își doresc un confort complet și siguranță maximă. Având 6 camere de izolare și 3 garnituri
de etanșare, nivelul de termoizolație este ridicat. Pragul este realizat pentru uși cu un singur
canat sau două și poate fi utilizat pentru ușile de la balcon sau alte căi de acces.

Folosind aceste uși, spațiul din interior este mărit. Nu există risc de accidentare, iar
deschiderea se realizează în cursă lină și ușoară. Aerisirea se produce prin ventilare cu tiraj
de aer, iar ușile se închid cu ușurință, indiferent dacă există curent sau nu. Flexibilitatea
maximă a acestui produs, având numeroase destinații, satisfac cele mai exigente cerințe.
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Proﬁl cu 6 camere

Adâncime constructivă
de 92 mm

Coeﬁcient de transfer
termic de 0,71 W/mpK

3 planuri
de etanşare

Siguranță la efracție
până la RC 2
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Culori Tâmplărie PVC
Metbrush Alu
69 Premium

Vermount 60
Premium

Mahagoni 26

Brilliantblau 14

Cheyenne 64
Premium

Birke Rose 44
Premium

Creme 59

Bergkiefer 50

Meranti 61
Premium

Dunkelrot 06

Lichtgrau 73

Basaltgrau
84 Satin

Basaltgrau 74

Golden Oak 51

Weinrot 19

Vintage Oak 41

Vermount 60
Premium
Metbrush Antrazit
67 Premium

Tiama 62
Premium

Teak Arte 65

Stahlblau 11

Signalgrau 87 Satin

Streifen
Douglasie 27

Schwarzbraun 71

Quarzgrau
90 Satin

Quarzgrau 78

Oregon 4-52

NuSsbaum 21

Nebraska 33
Premium

Graubeige 09

Mooreiche

Jet Black Matt
18 Premium

Polareiche 43

Anthrazitgrau
88 Satin

Anthrazitgrau 55

Alux DB703
37 Premium

Achatgrau 72

Anthrazitgrau 70

Grau 02

Ferestre Aluminiu

COR-60 CC16 cu BT
Acest sistem de profil este potrivit atât ferestrelor cu forme drepte, cât și curbate, cu
posibilitatea de a incorpora sisteme de feronerie cu balamale ascunse și sisteme de
securitate. Sistemul de fereastră cu balamale și design-ul profilelor de aluminiu garantează
rezistența acestui produs. Barele de poliamidă tubulare de 25 mm asigură nivelul ridicat de
susținere, profilele având și garnituri de etanșare pentru a mări coeficientul de transfer
termic.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 48 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 46 db;

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,0 W/m2K.

Sistemul cu poliolefină este fixată perimetral pe profilul suport al sticlei. Este asigurat
confortul termic datorită materialelor calitative folosite. Funcționalitatea profilelor este
completată de design-ul modern, existând posibilitatea de a folosi balame ascunse.
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Ferestre Aluminiu

COR-70 CC16 cu BT
Sistemul de fereastră cu balamale a fost dezvoltat cu scopul de a satisface necesitățile unui
anumit segment de piață cu o tâmplărie economică, simplă și versatilă cu o rezistență
ridicată. Există posibilitatea de a utiliza feronerie cu balamale ascunse.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 58 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 46 db;

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 0,9 W/m2K.

Capacitatea de termoizolare este mărită, având un coeficient termic de 0,9 W/m2K.
Profilele de aluminiu, cu balamale de 70 mm îmbină design-ul atractiv și siguranța oferită
de garniturile de etanșeitate tubulare și spuma de poliolefină fixată perimetral pe canalul
de fixare al sticlei.
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Ferestre Aluminiu

Cor-70 Foaie ascunsa CC16 cu BT
Sistemul de fereastră cu balamale și cu foaie ascunsă de 70 mm a fost conceput pentru a
menține coeficientul termic. Profilele sunt reduse ca dimensiune, iar design-ul acestora
ascunde foaia în exterior pentru a crea un aspect unitar al zonelor fixe și a celor cu
deschidere. Secțiunea de profil vizbil de aluminiu a fost redusă până la 70 mm, mărind
suprafața de vitrare a ferestrei.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 35 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 45 db;

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,3 W/m2K.
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Ferestre Aluminiu

COR GALICIA PREMIUM Aluminiu
Lemn cu BT
Cu o estetică similară, dar cu prestații termice și acustice îmbunătățite considerabil,
comparativ cu versiunea anterioară a acestui sistem, COR GALICIA PREMIUM este o
fereastră mai ușor de realizat care poate fi livrată într-un timp foarte scurt, indiferent de
cantitatea necesară pentru proiectul tău.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 40 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 40db;

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,3 W/m2K.

Sistemul mixt aluminiu și lemn utilizează o feronerie standard cu triplă reglare și fixare
frontală. Profilele exterioare de aluminiu ce conțin bare de poliamidă îmbunătățesc izolarea
termică, valorile de transfer fiind minime. Foile exterioare din aluminiu și modulele
interioare din lemn se realizează în două moduri, prin fixarea independentă cu clipsuri și
prin intermediul garniturilor.
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Uși aluminiu

Ușa Millennium Plus 70 cu BT
Ușile Millennium Plus cu BT reprezintă alegerea ideală, sigură și fiabilă pentru orice spațiu.
Există o multitudine de modele dintre care puteți alege, atât pentru interior, cât și pentru
exterior. Sunt definite prin design-ul modern, montajul rapid, rezistența sporită și ușurința
de a le întreține.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 54 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 38 dB;

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,0 W/m2K.

Acest sistem de uși oferă un nivel maxim de siguranță, întrucât se pot folosi pentru ieșirile
de urgență, având dispozitiv antipanică conform normativelor EN 179 și EN 1125.
Posibilitatea de vitrare asigură izolarea acustică maximă. În plus, sistemul oferă soluții de
finisare la sol și îmbinări rezistente.
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Uși aluminiu

Ușa Millennium Plus 80 cu BT
Sistemul de Uși Millenium Plus 80 cu BT este format din profile drepte de 80 mm și este
ideal atât pentru spații comerciale, cât și pentru clădiri rezidențiale. Datorită coeficientului
mic de transfer termic, ușile garantează o izolare excelentă.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 64 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 40 dB;

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 0,8 W/m2K.

Capacitatea de vitrare de 64 mm permite și o izolare acustică îmbunătățită față de alte
sisteme. Balamalele folosite au o rezistență ridicată și suportă o greutate de până la 220
kg/foaie. În plus, există posibilitatea de motorizare pentru deschideri automate batante.
Achiziționează acum o clasă de uși care îți vor oferi confort de durată!

42
04

43

Uși Glisante

Sistem Cor-Vision cu Glisantă cu BT
Sistemul de uși cu glisantă și Barieră Termică are un design avangardist, cu un o secțiune
minimă de aluminiu, care permite intrarea razelor luminoase. Aspectul elegant, secțiunile
minime cu toc ce reprezintă 8% profil din întreaga suprafață oferă luminozitate maximă
oricărei încăperi.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 30 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 41 dBA

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,4 W/m2K
Există posibilitatea de a incorpora ușile în finisajul tocului inferior, superior și lateral. Pentru
2 sau 3 căi de rulare se folosește inoxul care oferă o glisare mai fină, o greutate mai mare și
implicit o durată mai lungă de viață. Pentru varianta cu o cale de rulare, aceasta este
ascunsă în zona fixă. Sistemul de montare tradițional cu toc perimetral facilitează
demontarea foii în cazul spargerii sticlei sau al defectării profilului de aluminiu.
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Uși Glisante

Sistem 4200 Glisantă cu BT
Ușile culisante COR 4200 sunt un sistem versatil cu barieră termică, cu tocuri îmbinate la
45° și foi de ușă cu posibilitate de îmbinare la 45° sau la 90°, cu forme variate a foilor,
drepte sau curbate. Aceste uși sunt potrivite pentru deschiderile mari, prezintă izolare
termică superioară și posibilitatea de culisare în perete.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 26 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 39 dBA

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,6 W/m2K

Pot fi folosite foi cap la cap sau perimetrale și se poate obține o deschidere în totalitate de
100%. Prezintă toc cu 1 sau 2 căi de rulare, de aceea pot fi folosite și pentru ușile de la
balcon sau alte căi de acces secundare.
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Uși Glisante

Sistem 4600 Glisantă cu ridicare
(High Insulation) cu BT
COR 4600 culisantă cu ridicare oferă protecție termică superioară față de alte sisteme de
uși culisante. Este realizată pentru închiderea unor deschideri mari și pentru a oferi un grad
de iluminare naturală mărit.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 55 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 43 db

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 1,0 W/m2K

Ușa culisantă din acest sistem poate fi construită pe un sistem mai robust, cu o secțiune a
foii centrale de 100 mm, dar construită și pe un sistem minimalist, cu secțiune a profilului
redusă la jumătate.
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Uși Glisante

Sistem 2000 Glisantă Perimetrală
Aceste uși pot fi utilizate pentru închideri perimetrale diversificate, acolo unde îmbinarea
tocurilor și a foilor este la 45°. Formele pe care le pot lua sunt drepte, simetrice sau
curbate. Sistemul de culisare este simplu, potrivit atât pentru uși, cât și pentru ferestre.

Spațiu maxim pentru
vitrare: 17 mm

Izolare acustică
maximă Rw = 33 db

Coeﬁcient de transfer
termic Uw = 3,8 W/m2K.
Greutatea redusă a profilelor facilitează instalarea și acționarea lor cu ușurință.
Izolația fonică este adaptată pentru suprafațele mari ale sticlei. Un alt avantaj al acestui
sistem este reprezentat de posibilitatea de deschidere atât în interior, cât și în exterior,
pentru a crea confort tuturor membrilor familiei. Siguranța nu este omisă, iar balamalele
ascunse contribuie la definitivarea design-ului elegant și simplu.
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Fațade

Fațade

Fațadă TP 52

Fațadă SG 52

Pentru noua generație de fațade, la sistemul de bază se adaugă gama amplă de montanți și
traverse care oferă soluții pentru orice dorință estetică sau constructivă ale proiectelor
arhitecturale. Profilele de bază au dimensiuni de la 16 mm, până la 250 mm pentru
montanți, iar pentru taversă, dimensiunea variază între 22,5 mm și 255,5 mm.
Gama de profile și îmbinări mecanice facilitează executarea mai multor tipuri de fațadă:
poziționate vertical, înclinate, poligonal sau perpendicular). Sticla se poate fixa pe profilul
suport cu ajutorul unui profil presor continuu prins în partea exterioară pe un suport
incorporat în traversă sau montant.

Fațada SG 52 este un sistem clasic, cunoscut și sub numele de sistem Stick. Modul de fixare
a sticlei pe profilul suport se realizează cu ajutorul unor cleme și a unei inserții care se
montează în camera de aer a sticlei.
Această fațadă reprezintă un sistem tradițional, profilele de bază având dimensiuni pentru
montanți și traverse de la 16 mm, până la 250 mm, respectiv de la 22,5 mm, până la 255,5
mm. Aspectul elegant este dat de sticla care evidențiază partea exterioară. Capacitatea de
vitrare de până la 44 mm este dată de grosimea geamurilor, îmbunătățind nivelul de
izolare termic și costurile aferente
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Spațiu maxim pentru vitrare: 50 mm

Spațiu maxim pentru vitrare: 44 mm

Conductivitate Ucw = 0,6 W/m2K

Conductivitate Ucw = 0,6 W/m2K
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Sticlă

Compartimentări din Sticlă
Compartimentările din sticlă ZUPFINESTRE sunt
prelucrate din sticlă securizată, clară, sablată sau
personalizată de 8-10-12 mm în funcție de dimensiunea
panourilor de sticlă.
Montarea panourilor fixe pentru compartimentări din
sticlă se face cu profile speciale din aluminiu sau inox:
tip „U”, menghină, cu baghetă sau șină perimetrală.
Intrările în compartimentările din sticlă executate pot fi
făcute cu uși batante, glisante, automate sau pe toc, în
funcție de necesitățile tale.

Sticlă

Balustrade
Terasele, balcoanele și scările pot fi protejate de sticlă
securizată și laminată, realizată cu cele mai moderne
echipamente. Balustrada din sticlă este un element
decorativ, dar care sporește siguranța, poate fi utilizată
atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirilor.
Când vorbim de realizarea unei balustrade din sticlă,
este esențial să alegem, în primul rând, modalitatea de
prindere corectă, în funcție de care se stabilește tipul și
grosimea sticlei.
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Sticlă

Geam Termoizolant

PLANITHERM® 4S EVOLUTION
Acest geam termoizolant este descris prin performanța
sticlei care oferă protecție solară îmbunătățită prin
scăderea nivelului de reflexie extern.
Sticla pe care o utilizăm menține o atmosferă controlată
în interiorul oricărui spațiu pentru a beneficia de
confort termic de durată. Are duble proprietăți: reflectă
radiațiile infraroșii și o mare parte a energiei solare.

Sticlă

Geam Termoizolant

PLANITHERM® XN
PLANITHERM® XN este cea mai achiziționată sticlă de pe piață,
pentru performanțele sale în dublu și triplu vitraj. Este potrivită
pentru toate tipurile de ferestre, oferind un aspect elegant atât
pentru segmentul rezidențial, cât și pentru cel comercial.
Reduce consumul de energie în orice sezon și oferă eficiență
energetică ridicată, dar și un grad de luminozitate mărit pentru
confortul termic la care visezi.
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Sticlă

Geam Termoizolant

PLANISTAR SUN PLUS
Alege să câștigi din punct de vedere financiar și energetic și
achiziționează geamul termoizolant Planistar Sun Plus pentru un
plus de confort. Reduce considerabil consumul de energie și obține
eficiență maximă!
Indiferent de grosimea sticlei pe care o alegi, aceasta are funcții
multiple - reflectă radiațiile infraroșii, energia solară, oferă o izolare
termică avansată și permite un grad ridicat de luminozitate.

Sticlă

Geam Termoizolant

Conex
Conex (Duplex sau laminat) este un tip de geam format din doua foi
de sticla de grosimi egale, avand intre ele un film PVB (polivinil
butiril). Daca sticla se sparge, fragmentele raman atasate de filmul
PVB, astfel geamul pastreaza o rezistenta reziduala pana la
inlocuirea acestuia. Se pot obtine diferite tipuri de sticla laminata
variind grosimea foilor de sticla si numarul straturilor de film. Astfel,
s-a stabilit o notatie pentru sticla conex. Sticla conex este utila
atunci cand se doreste o crestere a gradului de rezistenta, fie pentru
usi, ferestre sau geamuri despartitoare sau atunci cand spargerea
geamului si raspandirea cioburilor pot genera accidente periculoase.
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Sticlă

Sticlă Decorativă
Poți oferi un aspect inedit și un design modern locuinței tale prin alegerea acestui
produs. Fie că alegi un model din opțiunile pe care noi le avem, fie veniți cu o variantă
personalizată de voi, sticla decorativă vă oferă atât protecția spațiului destinat, cât și un
aspect modern. Sticla folosită la print este de o calitată ridicată care asigurîă claritate,
siguranță și termorezistență.
Sticla decorativă permite pătrunderea luminii în încăpere şi, în acelaşi timp, păstrarea
intimităţii sau asigurarea protecției. Poate fi utilizată atât pentru spații interioare sau
exterioare, cât și pentru spații rezidențiale, comerciale sau non-rezidențiale.
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Uși rezidențiale
Locuința ta este mai mult decât un spațiu, reprezintă ACASĂ pentru tine. Locul unde tu te
simți confortabil, în siguranță și protejat.
La ZUPFINESTRE găsești o gamă variată de uși moderne, rezistente și construite având la
bază o tehnologie de ultimă generație. În plus, protecția casei și a familiei tale este
deosebit de importantă iar la noi vei găsi soluții optime care să îți ofere beneficii reale și
siguranță.
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Sisteme Umbrire

Rulouri ZUPFINESTRE
Rulourile ZUPFINESTRE se montează ușor și rapid pe tâmplăria deja existentă sau pe
ferestre noi ce urmează să fie montate.
Design-ul rulourilor este adaptabil la dimensiunile ferestrei și este disponibil într-o gamă
largă de culori și texturi. Acționare la alegere: cu panglică, manivelă sau electrică din
telecomandă.

Îți oferă posibilitatea ajustării luminii pe timpul zilei;

Rulouri aplicate
Sistemele aplicate de rulouri exterioare
ZUPFINESTRE sunt concepute pentru montarea pe
construcțiile deja existente. Această soluție este
cea mai des întălnită, întrucât montajul este
simplu, ușor de adaptat fiecărui spațiu

Au funcție de protecție împotriva insectelor;
Cresc eficiența izolării termice a ferestrelor indiferent de anotimp;
Au efect antifonare;
Protejează ferestrele și tâmplăria, mărind durabilitatea lor;
Asigură un nivel mai ridicat de protecție împotriva încercărilor de intrare prin efracție.

Rulourile aplicate pot fi adaptate la orice
tip de design datorită paletarului de culori
Elementele de aluminiu sunt foarte rezistente
la uzură și intemperii
Contribuie la izolarea fonică și termică a clădirii

Rulouri Suprapuse
Sistemele suprapuse de rulouri exterioare
ZUPFINESTRE sunt concepute pentru montare la
construcțiile noi. Sistemul este special conceput
pentru a fi suprapus pe perete.

Rulourile suprapuse pot fi adaptate la orice
tip de design datorită paletarului de culori
Elementele de aluminiu sunt foarte rezistente
la uzură și intemperii
Contribuie la izolarea fonică și termică a clădirii

Rulouri aplicate
Sistemele aplicate de rulouri exterioare
ZUPFINESTRE sunt concepute pentru montarea pe
construcțiile deja existente. Această soluție este
cea mai des întălnită, întrucât montajul este
simplu, ușor de adaptat fiecărui spațiu

Rulourile aplicate pot fi adaptate la orice
tip de design datorită paletarului de culori
Elementele de aluminiu sunt foarte rezistente
la uzură și intemperii
Contribuie la izolarea fonică și termică a clădirii
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Sisteme Umbrire

Sisteme Umbrire

Obloane Tamiz

Jaluzele integrate în sticlă

Datorită aspectului atrăgător, obloanele rabatabile cu lamele fixe sau mobile, constituie o
alternativă apreciată pentru rulourile exterioare. Acestea sunt alternativa durabilă și ușor de
întreținut a obloanelor convenționale din lemn și asigură o circulație optimă a aerului
proaspăt, chiar și atunci când sunt închise.
Obloanele rabatabile pot fi adaptate perfect la stilul sistemului dumneavoastră de fereastră
și ușă în materie de design și culoare.

Jaluzele integrate în geam termopan sunt mai rezistente în timp, faţă de jaluzelele
obișnuite, fiind protejate de cele 2 straturi de sticlă. Modul de acționare se poate face prin
buton, cordon sau electric, cu telecomandă. Sunt disponibile într-o gamă variată de culori,
modele și dimensiuni.
Acest produs îmbunătăţește proprietăţile termice ale geamurilor cu termopan. Sunt
potrivite cu preponderență în spaţii comerciale, hoteluri, spaţii rezidenţiale, etc.

Permit gestiunea optimă a luminii și a căldurii
PROFIL
Sectiune: toc – 47 mm, cercevea – 40 mm
Grosime profil 1,3 mm
Fara bariera termica
Lamele fixe sau mobile

Oferă o protecție solară comparabilă cu a unui sistem de umbrire montat la exterior
Lamelele nu au nevoie de întreținere
Nu produc zgomot la acțiunea vântului, comparativ cu sistemele clasice de umbrire

IZOLARE TERMICA SI FONICA
R=0.08mK/W EN ISO 10077-1:2000

POSIBILITATI INCHIDERE
Lamele fixe sau orientate oblic
Opaca ( panel sandwich )
Vitraj cu sticla

POSIBILITATI DESCHIDERE
Batanta cu 1,2,3 sau 4 canate
Plianta / Glisanta

PERFORMANTE TESTATE
Rezistenta la incarcarea data de vant (UNE
13659:2004): Clasa 5
Dimensiuni maxime 1600*2500, 65 kg
greutatea maxima / deschidere proiectanta

FINISAJE
Gama larga de culori RAL (lucios, mat si
structurat) Imitatie de lemn / Anodizat
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Feronerie

KT-V 6R BALAMALE UNIVERSALE
PENTRU UȘILE DE LA INTRARE
Dr. Hahn - producator german de balamale
pentru usi de inalta calitate, ofera solutii
potrivite pentru orice situatie.
Balamaua model KT-V 6 R face parte din
gama premium a producatorului si este o
balama aplicata destinata usilor de exterior
sau interior din profile PVC, indiferent de
sensul de deschidere.

Feronerie

Mânere ferestre Toulon

Mânerele Toulon au un design în linii drepte și pot fi
achiziționate în una dintre nuanțele prezentate în
imaginile alăturate.

Alb

Maro

Gri

Bronz

Mânere ferestre
New York

RONDA 3D
Ronda impresionează prin aspectul său
modern, elegant și prin gradul de protecție
oferit.
Balamaua Ronda se caracterizează printr-o
capacitate portantă de 160 kg per balama și
beneficiază de un sistem cu șuruburi
ascunse, ceea ce mărește enorm de mult
securitatea
la efracție.

Mânerele New York sunt ușor de manevrat și oferă
un aspect elegant în interiorul locuinței
dumneavoastră

Alb

Maro

Gri

Bronz

Mânere ferestre
Stuttgart

Maco
Maco este un producător de top de feronerie
din Austria.
Avantajele feroneriei MACO:
Oferă o rezistență sporită la coroziune;
Sporește gradul de antiefracție a ferestrei prin
utilizarea rolelor de inchidere tip ciuperca;
Balamaua inferioară a feroneriei MACO Multimatic
este reglabila in 3 direcții ( 3D );
Vine echipată cu un sistem împotriva acționării
greșite cu rol de așezare a cercevelei pe toc;
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Achiziționează mânerele Stuttgart și te vei bucura de
calitate la superlativ! Acestea sunt potrivite atât
pentru casa, cât și pentru afacerea ta!

Alb

Maro

Gri

Bronz
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Mânere Uși Pvc

Accesorii ZUPFINESTRE

Mânerele pentru ușile din PVC se pot achiziționa într-o multitudine de variante,
în funcție de preferințele voastre în ceea ce privește sistemul de deschidere.

Glafuri

DG 58.S216 Clasic cu sild

DG 58.S216 Clasic

DG 58.S216 Buton cu sild

DG 58.216 Buton

DG 58.S210 Coarnă cu sild

DG 58.S210 Coarnă

Sisteme Închidere Inteligență
Produsele noastre sunt echipate cu sisteme de închidere inteligente, care asigură
durabilitate, siguranță și rezistență la un grad de uzură ridicat. Un rol foarte important pe
care îl îndeplinesc este cel al asigurării închiderii etanșe a tâmplăriei, fiind construite
astfel încât să permită reglajul precis, gradual și pe fiecare punct în parte. Astfel, se
asigură o durată de viață îndelungată, cu caracteristici optime.

Precum rama unui tablou, glafurile definesc valoarea estetică a unei ferestre, iar din punct
de vedere funcțional protejează tencuiala pereților. Disponibile în culorile ferestrelor,
glafurile interioare sunt foarte simplu de întreținut, rezistente la umezeală și zgârieturi.
Pentru partea de exterior a tâmplăriei se folosesc glafurile din aluminiu, foarte rezistente la
intemperii, concepute să-și mențină aspectul estetic pentru un timp îndelungat.

Sisteme Ventilație climAktiv

Cu toate acestea, aerisirea este uneori greu de realizat, din motive ce ţin de programul
fiecăruia. Din acest motiv, Salamander oferă prin climAktivPlus un accesoriu de fereastră
ce asigură aerisirea fiabilă şi energoeficientă a locuinţei dvs. Sistemul de aerisire se
integrează aproape invizibil în toate ferestrele din material sintetic Salamander şi oferă un
flux de aer proaspăt şi constant chiar şi în spaţiile închise.
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Plase de insecte

Tip plisse
Plasele de insecte tip plisse sunt inspirate din
design-ul japonez și sunt potrivite pentru ușile cu
dimensiuni mari. Ele se pot monta pe orice tip de
tâmplărie, fără demontare pe timp de iarnă și pot
ajunge la lungimi de până la 2600 mm, cu
acţionare pe verticală sau orizontală, într-un
singur canal sau două. Ansamblarea se face în
scurt timp, design-ul este modern, ideal pentru
ferestre, uși normale sau glisante în interiorul
spațiilor rezidențiale sau birourilor.

Sisteme Ventilație THM 90
Disponibila pt pachete de sticla de
20mm,24mm,28mm,33 mm Datorita designului sau
plat THM 90 este ideala pentru aplicarea la ferestre
si usi glisante . Profilul situat spre interiorul locuintei
se comporta ca o reala plasa de insecte Clapeta
deschis/ inchis poate fi setata în 5 în trepte (deschis
/ închis + 3 intermediar) si garantează etanșeitatea
la apă până la 20 Pa în poziția deschis.
Finisaje:natur,alb,maro si la cerere orice RAL

Tip rulou

Sisteme Ventilație
AR 75
Datorita mecanismului sau unic patentat grila de ventilatie
AR 75 este disponibila in 4 variante pentru urmatoarele
debite de aer: 56 (mic), 70 (mediu), 81 (mare) sau 106
(X-Large) m³ / h / m Profilul situat spre interiorul locuintei se
comporta ca o reala plasa de insecte Finisaje:natur,alb,maro
si la cerere orice RAL Capacele laterale sunt în negru sau alb,
dar, de asemenea, disponibil în alte culori la cerere. Clapeta
de interior acționează ca o plasă de insecte si este ușor de
indepartat in vederea curatarii Reducere sticla : 75 mm *
Inaltime : 92 mm Disponibile pt pachete de sticla de: 24, 28,
32, 36, 40 & 44 mm **
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Plasele de tip rulou se utilizează pentru geamurile
mai greu accesibile. Se pot fixa permanent și sunt
dotate în partea superioară cu o casetă în care se
strânge plasa și pe lateral cu 2 ghidaje montate
direct pe tâmplărie, fiind eficiente împotriva
insectelor. Fibra din care sunt fabricate aceste
plase este rezistentă la razele UV. Realizate pe
profile de aluminiu, pe dimensiunile, tipologiile și
culorile solicitate, ele se încadrează cu orice tip de
tâmplărie.

Cu balamale
Plasele cu balamale reprezintă o soluţie extrem de
accesibilă. Sunt ușor de montat și utilizat, dar au
nevoie de mai mult spațiu pentru a se deschide.
Realizate din aluminiu, acestea sunt ușor de
întreţinut, pot fi demontate și depozitate pe
perioada iernii. Rolul acestor plase cu ochiuri fine
este de a împiedica intrarea insectelor sau a
particulelor mari de praf. Deschiderea se realizează
cu ușurință în partea din mijloc și pot fi ușor
detașate pentru a fi curățate.
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Uși Garaj

Uși de Garaj ZUPFINESTRE
Apeși pe un singur buton, iar ușa garajului tău se va deschide. Alege varianta
automatizată pentru un confort sporit!
Sistemele de comandă și control se pot conecta la sistemul de management al clădirii și
poți accesa totul dintr-o singură telecomandă. Ușile de garaj dispun de modele variate
de design și culori pentru a le putea integra plăcut în arhitectura casei tale.

Grilajele metalice
Grilajele metalice sunt o modalitate eficientă de a
închide spații industriale și comerciale, asigurând
totodată protecție antiefracție. Acestea pot fi
acționate electric, dar și manual (în situații de
urgență).
Confecționate din oțel galvanizat, grilajele
metalice tip rulou se folosesc în situațiile în care
există nevoia unei transparențe chiar și la
momentul închiderii.
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Ușile de garaj tip rulou
Ușile de garaj tip rulou sunt eficiente și fiabile în
condiții de folosire intensă și prezintă posibilitatea
de a fi manevrate manual sau electric.
Acestea reprezintă alegerea ideală pentru
fiabilitate și siguranță. Prin modalitatea de
închidere, ușa de garaj ocupă un spațiu mic,
lamelele se strâng într-o casetă ce poate fi
poziționată la interior, exterior sau poate fi
mascată.

Ușile de garaj secționale
Ușile de garaj secționale sunt soluția unei izolări
termice optime. Ușa poate fi acționată electric de
la distanță prin intermediul unei telecomenzi al
cărei cod nu poate fi clonat, iar în cazul unei
întreruperi de curent aceasta poate fi deschisă de
urgență.
Ușile prezintă sisteme de siguranță împotriva
prinderii degetelor între panouri, la ruperea
arcurilor și împotriva tentativelor de efracție.
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