
VADEMECUM
SISTEMELOR ARHITECTURALE DIN ALUMINIU

DE ANI



4
5 
5
6 
7  
8 

9 
10-29
10-11
12-13  
14-15
16-17
18-19 
20-21   
22-23   
24-25   
26-27  
28-29
 
30-51
30-31 
32-33
34-35 
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
50-51

52-63
52-59   
60-61
62-63

DE ANI

Despre Companie 
Producție şi logistică 
Produse 
Calitate și ecologie  / Certificate 
Partener de Afaceri  / Mașini și unelte 
Software

SISTEME YAWAL 
SISTEME PENTRU FAȚADE 
Sistemul FA 50N
Sistemul FA 50N A 
Sistemul FA 50N HI 
Sistemul FA 50N SL 
Sistemul FA 50N HL/VL 
Sistemul FA 50N SW 
Sistemul FA 50N INV 
Sistemul FA 50N PV 
Sistemul FA 50N EI 
Sistemul FA 50N DACH EI
 
SISTEME DE FERESTRE ȘI UȘI CU IZOLARE TERMICĂ
Sistemul TM 102HI 
Sistemul TM 77HI 
Sistemul TM 74HI 
Sistemul MODUL TM 74HI 
Sistemul TM 62HI 
Sistemul TM 82W 
Sistemul TM 62, TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI - INDUSTRIAL 
Sistemul TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI - US 
Uși automate TM 
Sistemul TM OUTWARD
Sistemul PI 50N 

SISTEME ANTIINCENDIU
Sistemul TM 75EI 
Sistemul TM 62EI 
Sistemul TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120 

CUPRINS



SISTEME DE UȘI GLISANTE CU RIDICARE ȘI GLISANTE  
Sistemul  DP MOREVIEW 
Sistemul  DP 180
Sistemul  DP 150T
Sistemul  DP 100   
Sistemul   DP SLIDE
Sistemul  L50
  

SISTEME DE FERESTRE ȘI UȘI FĂRĂ IZOLARE TERMICĂ
Sistemul  PBI 84 OFFICE   
Sistemul  PBI 50N 
Sistemul  PBI 50N Glass
Sistemul  PBI 50N - Fereastră interioară   
Sistemul  PBI 40E   

SISTEME SPECIALE
Sistemul FASADA OEL  
Sistemul NANO 
Yawal Sun Protection - sistem de umbrire
System Eclipse 33 - sistem de obloane din aluminiu
BA 50 - sistem de balustrade de sticlă
Yawal Sun Control PV – jaluzele de mari dimensiuni

SISTEME AUXILIARE
Clapete de evacuare a fumului

SISTEME ARMONICE 
FERONERIE ECONOMICĂ 
SISTEME ANTIEFRACȚIE

SISTEME DE UȘI TIP PANOU
Sistemul TM 102HI PRESTIGE
Sistemul TM 77HI PRESTIGE
Mostre de panouri pentru uşi

64-75 
64-65   
66-67  
68-69
70-71
72-73
74-75

76-85
76-77
78-79
80-81 
82-83
84-85

86-97
86-87   
88-89
90-91
92-93
94-95
96-97

98-99
98-99

100
101
102

103-109
104-105
106-107
108-109

DE ANI



4

DE ANI

De la înfiinţarea sa compania YAWAL S.A. are o viziune clară asupra dezvoltării. Construim o companie modernă și dinamică la nivel 
european. Experienţa acumulată pe parcursul celor pe parcursul 30 de ani de activitate și gama largă de soluții inovatoare pe care le 
oferim, plasează compania noastră în fruntea furnizorilor de sisteme de aluminiu din Polonia. Yawal S.A. se specializează în 
proiectarea, vânzarea și distribuţia sistemelor de aluminiu cu accesorii și servicii de vopsire prin pulverizare și arcuire.

Prin soluţii complete și inovatoare, creăm cu pasiune o lume frumoasă și sigură.

Sediul central al companiei noastre este situat în Herbach, lângă Częstochowa. Grupul Yawal este format din două entități: Yawal 
S.A. și Final S.A. În ultimii ani, am finalizat o serie de investiţii care ne-au permis să creștem potenţialul de producţie prin crearea 
departamentului de prefabricare, atelierului de vopsitorie verticală și a unui depozit înalt de tip high-bay.

În prezent, numărul partenerilor și clienților companiei noastre se ridică la aproape 400 de companii autohtone și străine. Produsele 
Societății ajung pe piețele din întreaga Europă, în special în Republica Cehă, Slovacia, Belarus, țările baltice, România, Rusia, 
Ucraina, țările scandinave, Ungaria, Belgia, Germania, Franța și Marea Britanie.

DESPRE COMPANIE

Domeniul de activitate al companiei Yawal

SOLUȚII ADAPTATE AȘTEPTĂRILOR

Yawal S.A. în cursul unui sfert de secol de activitate a dezvoltat în colaborare cu arhitecți și contractori, soluții 
individuale și unice în domeniul construcțiilor, datorită cărora clădirile bazate pe sistemele companiei sunt foarte 
impresionante.

Arhitectura celui de-al doilea deceniu al secolului XXI se caracterizează prin originalitate și o varietate de forme. 
Acest efect este atins, printre altele, datorită utilizării unor materiale diverse, a jocului de lumină și, mai presus 
de toate, a creativităţii arhitecților. Atingerea unor rezultate atât de spectaculoase nu ar fi fost posibilă, însă, fără 
o tehnologie adecvată.
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Pentru a asigura cea mai înaltă calitate a produselor fabricate de noi, modernizăm și creștem permanent parcul de mașini. În prezent, 
Yawal S.A. are trei prese pentru extrudarea profilelor de aluminiu, una dintre cele mai mari centrale de anodizare din Europa Centrală și de 
Est și unul dintre cele mai moderne sisteme de vopsire din țară cu suspensie verticală și sistem de transport a profilelor.

Acordăm o importanță deosebită livrărilor la timp și unui nivel înalt de servicii pentru clienții noștri. Pentru a accelera și raționaliza 
serviciile logistice, am construit un depozit modern de tip high-bay de mare capacitate. Menținem, de asemenea, nivelurile stocurilor de 
profile standard, ceea ce scurtează suplimentar timpul de livrare. Clienții și partenerii noștri au la dispoziție un Serviciu Relații Clienți, care 
oferă în permanență experiența și sprijinul lor.

PRODUCȚIE ŞI LOGISTICĂ

Gama completă de profile, materiale de tâmplărie și accesorii cu gama de culori disponibilă este cuprinsă în lista oficială de preţuri 
a companiei Yawal.

Sistemele YAWAL S.A. sunt concepute pentru diverse utilizări. Acestea sunt utilizate pentru fațade de clădiri, structuri spațiale, uși, 
ferestre, acoperișuri și luminatoare. O echipă calificată formată din cei mai buni constructori ai companiei noastre este implicată în mod 
constant în dezvoltarea de soluţii inovatoare cu parametri din ce în ce mai buni, permițând astfel arhitecților și investitorilor să creeze 
proiecte tot mai complexe și mai impresionante. Sistemele noastre de profile din aluminiu sunt în primul rând tehnologii moderne care 
sporesc eficienţa energetică, reduc costurile de întreţinere și - sau poate mai presus de toate - reduc timpul de asamblare.

PRODUSE
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Scopul companiei noastre este de a îmbunătăți în mod constant calitatea produselor fără a afecta negativ mediul natural. Creăm 
produse de calitate, pentru a-i satisface pe clienții noștri și pe noi înșine. În conformitate cu acest moto, produsele Yawal S.A. sunt 
fabricate în condiții favorabile mediului înconjurător. Realizăm obiectivul stabilit datorită materiilor prime și materialelor adecvate, 
precum și controlului asupra etapelor individuale de producție și distribuție. O dovadă a preocupării noastre pentru mediul 
înconjurător este investiția noastră, în cadrul căreia a fost utilizată o instalație de pulverizare sigură pentru tratarea chimică 
a aluminiului cu preparate fără crom. De asemenea, trebuie subliniat faptul, că aluminiul este un material 100% reciclabil.

Instrumentele de bază prin intermediul cărora implementăm obiectivele pro-ecologice și celele asociate cu o calitate înaltă, sunt 
sistemele de management.

Primul dintre acestea este sistemul de management al calităţii care respectă standardele ISO 9001:2008 confirmate printr-un 
certificat eliberat de BSI în domeniul: Proiectării, producției și distribuției de profile din aluminiu, sistemelor de aluminiu arhitectural 
pentru construcții și suport tehnic în acest domeniu.

Al doilea instrument care susţine procesul de management este Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2004, confirmat 
printr-un certificat eliberat de organismul de certificare BSI. YAWAL îndeplinește toate cerințele legale în domeniul acestor 
certificări, desfășoară o politică rațională de utilizare a resurselor, materialelor și materiilor prime și dispune de dispozitive eficiente 
pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului. În domeniul aplicării învelișurilor de vopsea pe profile din aluminiu, YAWAL 
este licențiată de Qualicoat - Asociația de Control al Calității din Industria Lacurilor, Vopselelor și Acoperirilor cu extensia Seaside.

CALITATE ȘI ECOLOGIE

CERTIFICATE
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Avantajele multipreselor noastre sunt:

YAWAL S.A. se străduie să le asigure Clienţilor produse realizate cu sprijinul unei baze 
moderne de producţie care garantează în acelaşi timp o calitate și o eficienţă ridicată. 
Parcul modern de maşini și unelte pe care îl propunem poate accelera semnificativ 
producţia de ferestre, uşi și faţade.

– viteza de efectuare a operațiunilor,

– ușurința de operare și lucru,
– calitatea înaltă a orificiilor și tăieturilor executate,

– siguranța utilizării.

MAȘINI ȘI UNELTE

Colaborarea cu arhitecții și designerii favorizează crearea de soluții unice de design. 
Departamentul tehnic al companiei noastre sprijină clienții în căutarea celor mai bune 
soluții în domeniul utilizării sistemelor de aluminiu. Prin intermediul Coordonatorilor 
noștri, ajutăm la transformarea ideilor arhitecților în proiecte interesante care se 
încadrează în bugetul asumat.

Cel mai important lucru pentru noi este de a oferi un produs și servicii de cea mai înaltă 
calitate. Produsele noastre sunt în mod constant îmbunătățite pe baza cunoștințelor 
partenerilor, pe care le colectăm ca parte integrantă a sistemului. Scopul nostru nu 
este numai de a vinde produsul, dar și de a oferi suport tehnic complex, care să permită 
o soluționare rapidă a problemelor și provocărilor emergente. Împreună cu partenerii 
noștri, dorim să creăm o lume frumoasă și sigură.

PARTENER DE AFACERI

Ca parte a asistenței pentru clienți, oferim:

- instruiri privind soluţiile tehnice, calculele și listele de materiale pentru clienţi (organizate la sediul nostru sau individual, la sediile 
clienților din întreaga țară),

- suport în domeniul de proiectării și construcțiilor,
- calcule statice și de rezistență, precum și estimări pentru proiecte,
- proiecte de structuri complexe din aluminiu și supraveghere tehnică,

- consultanţă tehnică efectuată de specialiştii noştri în teren și la sediul companiei Yawal,

- suport tehnic pentru funcţionarea programului de ofertă YAWAL CONSTRUCTOR, YAWAL PRO.



Special pentru toate firmele implicate în producţia și 
asamblarea structurilor din aluminiu, companiile 
interesate de îmbunătăţirea calităţii producţiei și 
designerii care lucrează pe sistemele Yawal, am 
pregătit un program ciclic de instruire.

Subiectul cursului de instruire, în funcție de nevoile 
clienților noștri, se poate referi la probleme tehnice, 
servicii pentru clienți și rezolvarea provocărilor 
emergente.

mai multe informații găsiți pe: 
www.yawal.com/szkolenia
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YAWAL PRO este un program de calculator furnizat de compania Orgadata. Această aplicație este integrată în departamentul financiar 
și contabil. Compania Orgadata se află în contact permanent cu departamentul nostru de asistență, asigurând actualizarea 
permanentă a bazei de date cu produsele nou implementate. Ambele programe, atât YAWAL CONSTRUCTOR cât și YAWAL PRO 
facilitează pregătirea datelor pentru controlul mașinilor de prelucrare a aluminiului.

Pentru a facilita realizarea de către clienţi a construcţiilor din aluminiu în sistemul YAWAL, oferim programe de calculator specializate. 
Aceste programe susţin procesele de fabricaţie ale producătorilor structurilor din aluminiu. YAWAL CONSTRUCTOR este un program 
specializat care vă permite să creaţi rapid oferte pentru Client, să generaţi liste de materiale, să creaţi liste de producţie și de 
componente. De asemenea, vă permite să exportați scheletele structurilor create în programe de tipul CAD și datele în programul 
Excel.

SOFTWARE

Yawal Constructor
fereastra de proiectare a construcţiei

Yawal Constructor
fereastra unui model de ofertă 

Yawal PRO
fereastra unui model de prelucrare CNC

ACADEMIA YAWAL
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Fotografie: Biblioteca publică orăşenească, Sosnowiec
Proiect: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz, Katowice
Executant aluminiu: APS-System, Częstochowa
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FA 50N - SISTEM PENTRU FAȚADĂ SOLUȚII COMPLEXE

FA 50N - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul FA 50N este clasificat în grupul celor mai buni pereţi 
cortină disponibili pe piață în ceea ce priveşte izolația termică și 
acustică, rezistența la apă și rezistența la sarcina vântului.

Datorită unei game largi de soluții incluse în sistem, este posibilă 
proiectarea variată a fațadei în ceea ce privește geometria și 
culoarea. Produsul a fost testat de un institut european de 
cercetare.

Sistemul face posibilă proiectarea și fabricarea pereților cortină 
ușori de tip stâlp-traversă.



SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A STRUCTURII UNGHIULARE FA 50N
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D
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PARAMETRI TEHNICI  - FA 50N

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Lățimea internă vizibilă 

Grosimea geamului 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

Izolare fonică

Suprafețe vitrate 

Elemente de deschidere

Rezistenţă la lovituri 

50 mm

6÷62 mm 

fixare cu benzi de presare și benzi de mascare  

RC2, RC3, RC4 conf. PN-EN 1627 

clasa AE 1500 conf. PN-EN 13830 

clasa RE 1800 conf. PN-EN 13830 

2Uf = od 1,2 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2

2400 Pa conf. PN-EN 13830

Rw = 53 dB conf. PN-EN ISO 140-3

clasa I5, E5 conf. PN-EN 13830

- ferestre înclinate/extensibile spre exterior FA 50N SW

- ferestre deschise spre interior (FA 50N INV)

- ferestre deschise spre interior în sistemele TM 62/TM 62HI , TM 74HI, TM 77HI

- uși TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + uşi automate

Rezistenţă la efracție 

Lățimea internă invizibilă 

Lățimea internă vizibilă 50 mm

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP FA 50N  

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a construi structuri de diferite forme și mărimi în 
conformitate cu viziunea arhitectului, 

respectarea standardelor aplicabile în ceea ce privește etanșeitatea 
la apă, izolarea termică și antiincendiu, 

Posibilitatea de a obține efecte vizuale variate pentru peretele 
cortinei datorită gamei bogate de șipci de mascare, 

posibilitatea de curbare a profilelor, 

posibilitatea de a crea mai multe variante cu parametri diferiți, 

posibilitatea utilizării celulelor fotovoltaice, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

FA
 50N

 - SISTEM
 PEN

TR
U

 FA
ȚA

D
Ă
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FA 50N A - SISTEM DE ACOPERIRE PENTRU FAȚADĂ REZISTENȚĂ ȘI ASPECT ESTETIC

FA 50N A - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Această conexiune permite obținerea unui înveliș rezistent, etanș și estetic care 
protejează structura internă a corpului arhitectural.

Oferta sistemelor de fațade a companiei Yawal include un nou produs 
- sistemul de acoperire FA 50N A.

Soluţia se bazează pe sistemul de faţadă FA 50N cunoscut și apreciat de clienții 
noștri. Structura sa permite proiectarea şi construirea pere- ţilor cortină ușori 
de tip stâlp-traversă fixați pe structura de susținere a clădirii din lemn sau oţel.
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PARAMETRI TEHNICI - FA 50N A

Lățimea profilelor

Intervalul geamului

Izolare termică

50 mm

6÷62 mm

2Uf la 0,6 W/m K 

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP FA 50N A

Cel mai nou sistem este destinat construcției de fațade vitrate ale clădirilor, cum ar fi: bănci, hoteluri, birouri, clădiri de birouri, săli 
de sport etc. Acoperirea din sticlă asigură, în același timp, iluminarea interioară adecvată, expunerea și protecția împotriva condițiilor 
meteorologice.

În plus, datorită gamei largi de profile de mascare și presiune disponibile în cadrul sistemului, este posibilă modelarea fațadelor din 
punct de vedere geometric și coloristic. Este posibilă realizarea unei fațade semi-structurale, care permite obținerea unei suprafețe 
uniforme și netede. Sistemul este un instrument excelent pentru crearea unor forme moderne lipsite de bariere arhitecturale.

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de utilizare pe fațade și luminatoare, 

gamă largă de benzi de prindere și de mascare, 

posibilitatea de realizare a unei acoperiri semi-structurale (SL), 

2 2izolație termică excelentă 0,6 W/m K pentru fațadă HI și 0,8 W/m K 
pentru semi-structură,  

etanșeitate înaltă, 

profil prefabricat de Yawal S.A., 

montaj ușor. 

un singur profil pentru stâlp și traversă, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal, 
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WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

FA 50N HI - SISTEM PENTRU FAȚADĂ SOLUȚII COMPLEXE

FA 50N HI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Galeria - Posnania, Poznań
Proiect: B.E.G. INGENIERIE Polska Sp. z o.o.; Blue Architektura Sp. z o.o.; RTKL UK Ltd; WB PROJEKT
Executant aluminiu: DEFOR S.A.

Datorită unei game largi de soluții incluse în sistem, este posibilă 
proiectarea variată a fațadei în ceea ce privește geometria și culoarea. 
Produsul a fost testat de un institut european de cercetare.

Sistemul face posibilă proiectarea și fabricarea pereților cortină 
ușori de tip stâlp-traversă.

Sistemul FA 50N este clasificat în grupul celor mai buni pereţi cortină 
disponibili pe piață în ceea ce priveşte izolația termică și acustică, 
rezistența la apă și rezistența la sarcina vântului.



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N HI

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Lățimea internă invizibilă 

Lățimea internă vizibilă 

Grosimea geamului 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

Izolare fonică

Suprafețe vitrate 

Elemente de deschidere

Rezistenţă la lovituri 

50 mm

50 mm

32÷62 mm 

fixare cu benzi de presare și benzi de mascare 

RC2, RC3, RC4 conf. PN-EN 1627

clasa AE 1500 conf. PN-EN 13830 

clasa RE 1800 conf. PN-EN 13830 

2Uf = 0,63 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

2400 Pa conf. PN-EN 13830 

Rw = 53 dB conf. PN-EN ISO 140-3

clasa I5, E5 conf. PN-EN 13830 

- ferestre înclinate/extensibile spre exterior FA 50N SW

- ferestre deschise spre interior (FA 50N INV)

- ferestre deschise spre interior în sistemele TM 62/TM 62HI , TM 74HI, TM 77HI

- uși TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + uşi automate

Rezistenţă la efracție 

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP FA 50N HI SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A STRUCTURII 
UNGHIULARE FA 50N HI

SISTEM
 PEN

TR
U

 FA
ȚA

D
Ă

 FA
 50N

 H
I
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AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a construi structuri de diferite forme 
(întoarsă, întretăiată, poligonală), 

 respectarea tuturor cerințelor termice, acustice și de etanșeitate 
la apă, 

posibilitatea de a obține efecte vizuale variate pentru peretele 
cortinei datorită gamei bogate de șipci de mascare, 

posibilitatea de curbare a profilelor, 

reducerea costurilor de încălzire a clădirilor, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal.  
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Fotografie: Salon samochde laowy INFINITY Warszawa
Proiect: Lloyd Northover, Londyn
Executant aluminiu: APS System Spółka Jawana, Częstochowa

FA 50N SL - SISTEM PENTRU FAȚADĂ ETANȘEITATE ÎNALTĂ

FA 50N SL - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Este folosit pentru a crea structuri care formează în exterior 
o suprafaţă plană, netedă (fără profile din aluminiu vizibile).

Sistemul FA 50N SL este proiectat pentru construirea pereţilor 
de tip cortină mde laerni, cu forme simple și complexe.

Acesta îmbină avantajele unei fațade clasice de tip stâlp-traversă 
(viteza de asamblare) cu aspectul estetic al faţadei structurale.



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N SL

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Lățimea internă vizibilă 

Grosimea geamului 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

Izolare fonică

Suprafețe vitrate 

Elemente de deschidere

Rezistenţă la lovituri 

50 mm

fantă 20 mm 

6÷62 mm 

instalare mecanică a geamului prin fixarea sticlei din interior 

clasa AE 1200 conf. PN-EN 13830 

clasa RE 1200 conf. PN-EN 13830 

2Uf = de la 0,8 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

1700 Pa conf. PN-EN 13830 

Rw = 53 dB conf. PN-EN ISO 140-3

clasa I4, E3 conf. PN-EN 13830

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP 
SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 

A STRUCTURII UNGHIULARE FA 50N SL
 

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN TRAVERSĂ

SISTEM
 PEN

TR
U

 FA
ȚA

D
Ă

l FA
 50N

 SL

Lățimea internă invizibilă 
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AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a construi structuri de diferite forme (întoarsă, 
întretăiată, poligonală), 

posibilitatea de curbare a profilelor, 

etanșeitate înaltă și aspect estetic

montaj rapid şi uşor, 

 posibilitatea de a utiliza mai multe tipuri de ferestre în apropiere: 
înclinate sau paralel extensibile, deschise independent, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

- ferestre înclinate/extensibile spre exterior (FA 50N SW)

- ferestre deschise spre interior (FA 50N INV)
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FA 50N HL/VL - SISTEM PENTRU FAȚADĂl CARACTER INDIVIDUAL

FA 50N HL/VL - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Aceste sisteme sunt o variantă stilistică opţională a siste-
mului FA 50N. Ele sunt folosite pentru a executa pereţi 
cortină de tip stâlp-traversă.

Profilele din aluminiu care fac parte din sistem creează 
diviziuni verticale sau orizontale invizibile în peretele faţa-
dei, iar elementele perpendiculare care fixează elemen-
tele de umplere sunt subliniate de o bandă decorativă se-
parată.

Fotografie: Stadionul ŁKS, Łódź
Proiect: Perbo-Projekt, Cracovia
Executant aluminiu: Zimny Sp. z o.o., Łódź



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N HL/VL

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Lățimea internă invizibilă 

Lățimea internă vizibilă 

Grosimea geamului 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

Izolare fonică

Suprafețe vitrate 

Elemente de deschidere

Rezistenţă la lovituri 

50 mm

50 mm

6÷62 mm 

fixare cu benzi de presare și benzi de mascare 

clasa AE 1500 conf. PN-EN 13830 

clasa RE 1800 conf. PN-EN 13830 

2Uf = de la 0,65 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

2400 Pa conf. PN-EN 13830 

Rw = 53 dB conf. PN-EN ISO 140-3

clasa I5, E5 conf. PN-EN 13830 

SISTEM
 PEN

TR
U

 FA
ȚA
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l FA
 50N

 H
L/V

L

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN TRAVERSĂ

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP 
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AVANTAJELE SISTEMULUI

 posibilitatea construirii unei structuri cu atractivitate vizuală ridicată, 

parametri de etanșeitate ridicată și rezistență la sarcina vântului, 

efect vizual de evidențiere a diviziunilor orizontale și verticale,

 posibilitatea de a folosi ferestre înclinate care nu interferează cu 
 aspectul fațadei,

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

- ferestre înclinate/extensibile spre exterior (FA 50N SW)

- ferestre deschise spre interior (FA 50N INV)
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FA 50N SW - SISTEM PENTRU FAȚADĂl AERISIRE EFICIENTĂ

Sistemul de ferestre structurale FA 50N SW are un caracter universal, 
care permite realizarea în faţadă clădirii a mai multor tipuri de ferestre 
în paralel: ferestre glisante, înclinate sau pivotante cu geam fixat 
mecanic sau structural.

Fereastra a fost proiectată astfel încât profilele din aluminiu ale cadrului 
ferestrei să fie invizibile din exteriorul faţadei. Forma profilelor a fost 
adaptată la posibilitatea de montare a fitingurilor tipice (conform stan-
dardelor europene) și mecanismelor foarfece.

O caracteristică importantă a soluției este faptul că permite utilizarea 
suprafețelor vitrate cu geamuri cu două camere.

FA 50N SW - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: ITM POLAND, Radom
Proiect: WG STUDIO - Piotr Jawornik
Executant aluminiu: Stolrad Sp. z o.o., Radom



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N SW

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Rde lazaje okien 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

Suprafețe vitrate 

Grosimea geamurilor

Rezistenţă la lovituri 

înclinate spre exterior, extensibile, batante 

instalare mecanică sau structurală 

clasa 4 conf. PN-EN 13830 

clasa E 1500 conf. PN-EN 13830 

2Uf = de la 1,3 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

clasa B4 (1600 Pa)/ clasa C4 (1600 Pa) conf. PN-EN 12210 

I5/E5 (950 mm) conf. PN-EN 13830 

SISTEM
 PEN
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U

 FA
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D
Ă

l FA
 50N

 SW
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AVANTAJELE SISTEMULUI

efectul vizual al unei suprafeţe uniforme influenţează în mod pozitiv 
estetica corpului clădirii, 

compatibilitatea cu ideea de "casa inteligentă", 

posibilitatea unei ventilații eficiente a interiorului fără a afecta 
omogenitatea aspectului exterior al fațadei datorită utilizării unei 
ferestre extensibile, 

posibilitatea de realizare a unei ventilații naturale, admisie și 
evacuare uniformă a aerului, 

lipsa fenomenului de curent de aer și reducerea costurilor de energie, 

posibilitatea de utilizare a servomotoarelor automate pentru 
deschidere/închidere. 

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP - 
FEREASTRĂ FA 50N SW
ÎN FAȚADĂ FA 50N HI

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP 
- FEREASTRĂ FA 50N SW

ÎN FAȚADĂ FA 50N SL

cu o singură cameră 26÷32 mm

cu două camere 46÷62 mm
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FA 50N INV - SISTEM PENTRU FAȚADĂl EFECTUL CANATULUI ASCUNS

Fotografgie: Budynek biurowy w Czarnkowie
Project: Kontur Studio Architektury Światopełk-Mirscy sp. j.
Executant aluminiu: GOSCO FP Sp. z o.o., sp. k.

FA 50N INV - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

O trăsătură caracteristică a sistemului este soluţia care face ca cadrul 
și fereastra să fie invizibile în exteriorul peretelui cortinei. Profilele stâlpilor 
peretelui cortină au fost proiectaţi astfel, încât să funcţioneze simultan 
și ca un cadru de fereastră.

FA 50N INV este un sistem modern folosit pentru realizarea 
ferestrelor încorporate în grila de susținere a peretelui cortină de 
tip stâlp-traversă FA 50N și FA 50N SL.

Permite construirea de ferestre care se deschid spre interiorul peretelui 
cortină cu funcția oscilo-batantă, batantă-oscilobatantă, batantă sau 
basculantă.



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N INV

Coeficient de conductivitate termică 

Lățimea internă vizibilă 

Rezistenţa la vânt

Rezistenţă la lovituri

Suprafețe vitrate 

Rde lazaje okien 

Rezistența la apă

Permeabilitatea aerului

Grosimea geamurilor

E 1650 conf. PN-EN 13830

I5/E4 conf. PN-EN 13830

E 1650 conf. PN-EN 13830

2Uf = de la 0,7 W/m K 

78,5 mm 

montaż strukturalny 

oscilo-batantă, batantă-oscilobatantă, batantă sau basculantă

28÷58 mm

clasa 4 conf. PN-EN 13830

SISTEM
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SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP
FEREASTRĂ FA 50N INV

ÎN FAȚADĂ50N SL 
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AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a folosi geamuri cu sticlă cu o singură sau cu două camere, 

efectul unui canat ascuns în exteriorul peretelui cortină, 

 Izolare termică foarte înaltă, 

posibilitatea de utilizare la orice tip de fațadă stâlp-traversă Yawall, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP
FEREASTRĂ FA 50N INV

ÎN FAȚADĂ FA 50N HI



24

FA 50N PV - SISTEM PENTRU FAȚADĂl EFICIENŢA ENERGETICĂ

Fotografie: BMZ POLAND Sp. z o.o., Gliwice
Proiect: BAUREN Renke Piotr
Executant aluminiu: SBL-Żelbet Sp. z o.o.

FA 50N PV - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul FA 50N PV este utilizat pentru a realiza pereţi cortină 
uşori, acoperișuri și alte structuri spațiale folosind geamuri 
cu celule fotovoltaice.

O trăsătură caracteristică a sistemului este un set special de stâlpi, 
traverse și prize care acoperă camera de distribuire a cablurilor, 
și o construcție specială a geamurilor care permite obținerea de energie 
electrică.



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N PV

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Lățimea internă vizibilă 

Suprafețe vitrate 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

Rezistenţă la lovituri 

Lățimea internă invizibilă 

Grosimea geamurilor

Izolare fonică

50 mm 

clasa I5, E5

clasa AE 1500 conf. PN-EN 12152 

clasa RE 1800 conf. PN-EN 12154 

2Uf = de la 0,63 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

Rw = 31÷47 dB conf. PN-EN ISO 140-3

2400 Pa conf. PN-EN 13116 

50 mm 

6÷62 mm

SISTEM
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AVANTAJELE SISTEMULUI

distribuire invizibilă a cablurilor,

 izolare termică excelentă, 

eficienţa energetică, 

posibilitatea de realizare în baza oricărui sistem de faţade Yawal 

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN TRAVERSĂ

fixare cu benzi de presare și benzi de mascare sau fixare

de geamul interior
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FA

FA 50N EI     - SISTEM PENTRU FAȚADĂl SISTEM ANTIINCENDIU

FA 50N EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Peretele cortină în cadrul sistemului FA 50N EI are o structură 
schelet alcătuită din stâlpi și traverse realizate din profile de 
aluminiu.

În scheletul construcţiei sunt încorporate geamuri rezistente 
la foc sau panouri de izolație. 

Fotografie: Băile Tarnów, Tarnowo Podgórne
Proiect: Archas Design Maciej Zuber
Executant aluminiu: USP Maciej Gajdziński, Poznań



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N EI

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Rezistenţă la lovituri 

Lățimea internă vizibilă 

Lățimea internă invizibilă 

Grosimea geamului 

Klasyfikacja ogniowa 

Coeficient de conductivitate termică 

Izolare fonică

Rezistenţă la efracție 

Suprafețe vitrate 

Rezistenţa la vânt 

Klasy I5, E5 conf. PN-EN 14019 

50 mm 

50 mm 

10÷80 mm

Rw = 31÷44 dB conf. PN-EN ISO 140-3

clasa AE 1500 conf. PN-EN 12152 

clasa RE 1800 conf. PN-EN 12154 

clasa EI15, EI30, EI45, EI60 conf. PN-EN 12501-2 A1

2400 Pa conf. PN-EN 13116 

2Uf = de la 1,2 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

RC2, RC3, RC4 conf. PN-EN 1627
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fixare cu benzi de presare și benzi de mascare 

PRZEKRÓJ PRZEZ RYGIEL

PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a realiza pereţi cortină cu refracții diferite ale 
suprafeţelor plane, 

respectarea unor standarde stricte în domeniul protecţiei 
antiincendiu, 

posibilitatea de conectare cu sistemele de protecţie împotriva 
incendiilor Yawal TM 75EI și TM 62EI. 
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FA

FA 50N DACH EI     - SISTEM PENTRU FAȚADĂl SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Fotografie: Centrul de Creativitate Targowa, Warszawa
Proiect: Pracownia AKM S.C.
Executant aluminiu: Aluminium SPS Sp. j. Pająk i Wspólnik

FA 50N DACH EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul FA 50N DACH REI 15, REI 20, RE 30 și REW 30 permite 
proiectarea și realizarea unui acoperiș din sticlă (luminator cu 
rezistență la foc) și a unei structuri de susținere din profile de 
aluminiu în sistemul FA 50N.

Sistemul are o structură schelet formată din stâlpi și traverse de aluminiu 
în care sunt montate plăci de sticlă securizată și rezistentă la foc.



PARAMETRI TEHNICI - FA 50N DACH EI 

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Lățimea internă vizibilă 

Suprafețe vitrate 

Klasyfikacja ogniowa 

Coeficient de conductivitate termică 

Izolare fonică

Lățimea internă invizibilă 

Grosimea geamului 

Rezistenţa la vânt 

50 mm 

Rw = 31÷ 44 dB conf. PN-EN ISO 140-3

clasa AE 1200 conf. PN-EN 12152 

clasa RE 1200 conf. PN-EN 12154 

clasa REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 conf. PN-EN 12501-2 

1700-1800 Pa conf. PN-EN 13116 

2Uf = de la 1,27 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

50 mm 
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10÷80 mm 

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de executare a acoperișurilor vitrate într-o singură 
o oapă sau în două ape cu o pantă de la 0 -80 , 

posibilitatea de realizare a construcţiilor în diferite variante 
de culoare și finisare ale suprafeţelor,  

respectarea standardelor riguroase de protecţie 
împotrivaincendiilor - clasa de rezistenţă la foc REI 15, 
REI 30, RE30 și REW 30, 

posibilitatea de realizare a construcţiilor de luminatoare și 
a acoperișurilor vitrate de diferite forme, 

 posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ 
PRIN CĂPRIORUL 

ACOPERIȘULUI FA 50N RE 30, REI 15, REI 30, REW 30
SECȚIUNE TRANSVERSALĂ 

PRIN CĂPRIORUL 
ACOPERIȘULUI FA 50N SL REI 15, REI 30, RE 30, REW 30

fixare cu profile de strângere și profile de mascare sau mascare cu silicon
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TM 102HI
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

CEA MAI ÎNALTĂ IZOLARE TERMICĂ

Fotografie: Grădinița nr. 10, Mysłowice / Proiect: Usługi Projektowe Paweł Drabik
Executant aluminiu: For-Bud S.C., Krzepice

TM 102HI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul YAWAL TM 102HI este dedicat construcţiilor eficiente 
energetic și pasive.

Funcţionează bine atât în clădirile publice, cât și în clădirile rezidențiale. 
Este un sistem extins de profile de aluminiu utilizate pentru a executa 
ferestre, uși și vitrine moderne care necesită izolare termică ridicată.

Designul inovator al canatului cu un izolator plasat la un unghi înclinat în 
raport cu rama, asigură un echilibru favorabil al forțelor în profil. Acest lucru 
a permis obținerea unor profile de înaltă rezistență care să permită crearea 
unor structuri de dimensiuni și greutăți mari. Ca parte a sistemului, oferim 
o gamă largă de suprafețe vitrate și posibilitatea instalării tuturor tipurilor 
de geamuri cu două și trei camere disponibile pe piață.



Grosimea admisă a umpluturilor

Greutatea maximă a canatului

Adâncimea structurală a ferestrei 

Dimensiunea permisă a canatului

Profilul ramei

Lăţime

Profilul ramei
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Profilul canatului

Înălţime

Profilul canatului

 3000 mm

 300 kg

111,4 mm  

44÷72 mm
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CARACTERISTICILE SISTEMULUI

1600 mm

102 mm

35÷69 mm

*Sistemul de uşi TM 102HI va fi disponibil în curând.

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Coeficient de conductivitate termică 

Izolare fonică

Rezistenţa la vânt

Rezistenţă la efracție 

clasa 4 (600 Pa)

clasa AE1800 (1800 Pa)

Uf = de la 0,45 W/m²K

RC2

39÷48 dB conf. PN-EN ISO 140-3 

clasa C5 (2000 Pa)

PARAMETRI TEHNICI - TM 102HI

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI 
CU PRAG JOS TM 102HI

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A 
PRAGULUI DE UŞĂ

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A 
GEAMULUI TM 102HI

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a folosi întreaga gamă de accesorii de feronerie disponibile pe piață: de suprafaţă 
ALU, canelură de tip PVC, balamale ascunse, mânere de orice formă, mânere din inox, 

nivel excelent de eficienţă energetică și o etanșeitate foarte ridicată datorită designului inovator 
al garniturii centrale, 

design modern al profilelor de înclichetare combinat cu garniturile noi - posibilitatea de obținere 
a unui singur plan pe linia aluminiului – garnitură, 

posibilitatea de a crea structuri cu suprafeţe mari, 

posibilitatea de a executa uşi de balcon cu prag scăzut, 

posibilitatea executării profilului cu  geamuri inversabile, 

izolație suplimentară împotriva vântului datorită utilizării unei garnituri la interfaţa benzii de vitraj și a profilului, 

posibilitatea execuției ferestrei cu montant mobil, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

111,4 mm

102 mm
102 mm

111,4 mm
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TM 77HI
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE TERMICĂ FOARTE ÎNALTĂ

Fotografie: Corner House, Warszawa
Proiect: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J., Warszawa
Executant aluminiu: BUMA FACTORY, Kraków

TM 77HI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Datorită utilizării distanțierelor dintre profilele de aluminiu, s-au obținut valori 
excelente de izolare termică. Rolul sistemului de izolare termică este îndeplinit 
de camerale de izolatori termici dedicați împreună cu materialul de umplere.

Sistemul TM 77HI este o soluție sigură și inovatoare care vă permite să obțineți 
parametri excelenți de izolare termică și acustică, protecție împotriva vântului, 
apei și siguranță.



Adâncimea structurală a ușii

Adâncimea structurală a ferestrei 

Profilul canatului

Profilul canatului

Profilul canatului

Profilul ramei

Profilul ramei

Profilul ramei
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A 
GEAMULUI CU PRAG JOS 77 HI

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A 
GEAMULUI TM 77HI

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A PRAGULUI DE UŞĂ

 

77 mm

86,4 mm

77 mm

28÷67 mm

77 mm

19÷61 mm

PARAMETRI TEHNICI - TM 77HI

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Coeficient de conductivitate termică 

Izolare fonică

Rezistenţă la efracție 

clasa 4 conf. PN 12207 clasa 4 conf. PN-EN 12207

E1650 conf. PN-EN 12208 E900 conf. PN-EN 12208

2Uf =0,8÷1,4 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 2Uf =0,9÷1,5 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2

RC2, RC3, RC4 RC2, RC3

39-48 dB conf. PN-EN ISO 140-3 36-45 dB conf. PN-EN ISO 140-3  

TM 77HI geamuri TM 77HI uși 

 

AVANTAJELE SISTEMULUI

capacitatea de reducere semnificativă a costurilor de încălzire, 

posibilitatea de creare a structurilor cu suprafeţe mari care să 
permită amenajarea modernă a faţadei și interioarelor, 

compatibilitate cu o serie de accesorii de tâmplărie și comandă, 

posibilitatea de implementare a soluțiilor moderne de construcţie 
în diferite configuraţii și sisteme, 

posibilitatea de obținere a unor valori perfecte a coeficientului 
de transfer termic la nivelul de Uf=0,8 - 1,5 W/m2K datorită utilizării 
soluțiilor unice de izolație termică în sistem, 

posibilitatea de a executa uşi de balcon cu prag scăzut, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

77 mm

77 mm

Grosimea geamului pentru fereastră 
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TM 74HI
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

       IZOLARE TERMICĂ SPORITĂ

Fotografie: Bałtyk Tower, Poznań
Proiect: MVRDV, Rotterdam / NO Natkaniec Olechnicki Architekci, Warszawa / BT TUSCHER, Gdynia
Executant aluminiu: Alglob Sp. z o.o., Dąbrowa/Poznań

Izolatorii termici utilizați în sistem (fabricați din poliamidă armată cu fibră de sticlă) 
și spațiul dintre ei a fost umplut suplimentar cu spumă poliuretanică. Sistemul vă 
permite să creați structuri cu dimensiuni mari datorită utilizării profilelor ranforsate 
în sistem atât din exterior, cât și din interior.

Sistemul este utilizat pentru a construi ferestre, uși, vitrine cu parametri 
înalți de izolare termică, destinați utilizării în clădiri rezidențiale, publice 
și industriale.

TM 74HI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A PROFILULUI SITUAT ÎN 

UNGHI DE 90°, 
CU GEAM TM 74HI

Grosimea geamului dla okna 

Adâncimea structurală a ferestrei 

Adâncimea structurală a ușii

Profilul ramei

Profilul canatului

Profilul canatului

Profilul ramei

Profilul canatului

Profilul ramei

74 mm 

74 mm

16÷58 mm

83,4 mm

25÷66 mm

74 mm 

PARAMETRI TEHNICI - TM 74HI

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Coeficient de conductivitate 

termică 

Izolare fonică

Rezistenţă la efracție 

clasa 4 conf. PN-EN 12207 clasa 4 conf. PN-EN 12207

E 1050 conf. PN-EN 12208 E 900 conf. PN-EN 12208 

2Uf = de la 1,0 W/m K 

conf. PN-EN ISO 10077-2

2Uf = de la 1,2 W/m K 

conf. PN-EN ISO 10077-2

RC2, RC2N, RC3 RC2, RC2N, RC3 

Rw = 31÷44 dB conf. PN-EN ISO 20140-3 Rw = 28÷42 dB conf. PN-EN ISO 20140-3

TM 74HI geamuri TM 74HI uși 

 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A UŞII CU PRAG

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A GEAMULUI CU PRAG JOS TM 74 HI

74 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

optimizarea costurilor de întreținere a clădirilor datorită izolației termice 
sporite a profilelor 

posibilitatea de implementare a soluțiilor moderne de construcţie a 
ferestrelor în diverse configuraţii, 

posibilitatea de curbare a profilelor,

posibilitatea instalării de ferestre în sistemele de faţadă, 

posibilitatea de a construi seturi de structuri combinate la orice unghi,  

posibilitatea de utilizare a unei game complete de accesorii moderne 
de tâmplărie și mânere sau suporturi personalizate, datorită utilizării 
profilelor de diferite lățimi, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

posibilitatea de utilizare a balamalelor ascunse și lacătelor controlate la 
distanță datorită lățimii profilelor utilizate, 

74
 m

m
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FAȚADĂ MODULARĂ
TM 74HI MODUL
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ 

MODUL TM 74HI este un sistem de profile din aluminiu destinat 
executării pereților de protecție.

Soluția permite construirea fațadelor clădirilor compuse din module legate între ele 
în mod sistemic (incluzând, printre altele dilatarea dintre module). Baza noului 
sistem sunt soluțiile populare pentru ferestrele TM 74HI și TM 74HI US, care sunt 
completate suplimentar cu clipsuri decorative ale sistemului FA 50N.

O proprietate interesantă a acestei soluții este posibilitatea de obținere a unei 
treceri fluide între elementele de geam tradițional din partea interioară și 
elementele de geam din partea exterioară a clădirii.

 

TM 74HI MODUL - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Foto: Exemplu de soluție modulară
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SECȚIUNEA VERTICALĂ

EXEMPLU DE MODUL DE PERETE DE PROTECȚIEJ

SECȚIUNE PRIN MONTANTUL VERTICAL

AVANTAJELE SISTEMULUI

construcția modulară a fațadei clădirii care influențează pozitiv 
rapiditatea și calitatea montajului,

soluție modernă pentru dilatarea dintre module, 

trecerea fluidă între elementele de geam din interiorul și din exteriorul 
clădirii, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 
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TM 62HI
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE TERMICĂ BUNĂ

Creșterea izolației are loc prin utilizarea unor elemente speciale sub sticlă în 
spațiul dintre geam și profil. Sistemul îndeplineşte cerinţele ridicate pentru 
clădirile de utilitate publică cu trafic intens și clădirile rezidențiale.

TM 62HI este un sistem de aluminiu utilizat pentru realizarea de feres-
tre și uși care necesită izolare termică.

Structura cu trei camere a profilului și utilizarea materialului izolant (poliuretan) 
între distanțierele termice influenţează în mod favorabil coeficientul scăzut de 
transfer termic.

Fotografie: Cartierul de Apartamente Galeria Park, Varşovia
Proiect: KAPS Architekci, Varșovia
Executant aluminiu: MBB, Toruń

TM 62HI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 
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PARAMETRI TEHNICI - TM 62HI

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Coeficient de conductivitate termică 

Izolare fonică

Rezistenţă la efracție 

clasa 4 conf. PN-EN 12207 clasa 2 conf. PN-EN 12207 

E1050 conf. PN-EN 12208 3A conf. PN-EN 12208

21,3÷2,45 W/m K

conf. PN-EN ISO 10077-2

21,3÷2,45 W/m K

conf. PN-EN ISO 10077-2

RC2, RC3 conf. PN- EN 1627 RC2, RC3 conf. PN- EN 1627 

Rw= 35÷42 dB conf. PN-EN ISO 140-3 Rw= 35÷44 dB conf. PN-EN ISO 140-3

TM 62HI geamuri TM 62HI uși 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII CU PRAGSECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI TM 62HI

62,2 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

parametrii termici sporiți față de sistemul TM 62 cu 20-40%, 

economisirea energiei se traduce prin reducerea costurilor 
de încălzire ale clădirii, 

posibilitatea de a construi ferestre, uşi și vitrine cu o rezistenţă 
sporită la efracție, 

posibilitatea de curbare a profilelor, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

74,1 mm

62 mm



TM 82W HI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Fabryka wełny, Pabianice
Project: Pracownia Projektowa Architektury Bogdan Niepsuj, Łódź
Executant aluminiu: Zimny Sp. z o.o., Łódź 
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TM 82W HI
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

ETANȘEITATE RIDICATĂ

Parametrii excelenţi de ermecitate a noii soluţii au fost confirmaţi în timpul 
testelor de construcţie la Institutul de tehnologii de construcţii din 
Varşovia. 

Sistemul TM82W HI reprezintă o soluţie unică pentru vitrinele 
exterioare din sticlă. Acest lucru permite o instalare uşoară chiar şi 
a sticluirii late a vitrinelor şi structurilor mari de geamuri, fără a fi 
nevoie să le instalaţi în interiorul încăperii – sticluirea se 
efectuează în exterior. Construcţia unică de geamuri nu are un 
echivalent similar pe piaţă. 
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PARAMETRI TEHNICI - TM 82W HI

Permeabilitatea aerului 

Clasificare  

Rezistența la apă 

Rezistenţa la vânt  

Studiu de securitate

Rezistenţă la lovituri 

clasa do 4 conf. PN-EN 12207

00616/18/R202NZE 

 E900 (900Pa) 

 CE2400(2400Pa) / BE2400 (2400Pa) 

 clasa 5 (950mm) 

 3600 Pa 

AVANTAJELE SISTEMULUI
 
sticluirea exterioară uşurează instalarea chiar şi a celui mai mare vitraj, fără 
a fi nevoie de introducere în încăpere,  

construcţia ferestrei - greutatea sticlei este transferată perpendicular pe profil, 
fără efect de răsucire a şurubuluia,  

 izolaţie termică excelentă (Uw de la 0,5 W/m2K),  

numărul minim de elemente noi în sistem şi posibilitatea utilizării garniturilor 
cunoscute şi populare, a accesoriilor altor sisteme permit optimizarea 
depozitării lor la depozite,   

posibilitate de instalare a pachetului din sticlă cu două camere cu grosimea 
de până la 60 mm,   
greutatea maximă a canatului de 500 kg,  

utilizând dispozitive de fixare şi plăci fabricate din FA50N la exterior - 
construcţia aminteşte vizual o faţadă de sprijin cu rigle,  

sistem de instalare a geamurilor şi uşilor, inclusiv a uşilor panou,  

profilul este pregătit sistemic pentru utilizarea armăturii din oţel pentru 
obţinerea celor mai buni parametri statici,   

102,2 mm

65
,6

 m
m

20
8,

6 
m

m

62,2 mm

SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ A BAREI TM 82 W
 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A TOCULUI DE UŞĂ TM 82 W 
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TM 77HI, TM 74HI, TM 62HI INDRUSTRIAL 
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

STILIZARE INDUSTRIALĂ

Acestea sunt ideale pentru a înlocui vechile ferestre din oțel în clădiri 
industriale modernizate, mansarde și case de locuit, ceea ce permite 
conservarea climatului industrial al clădirii, satisfăcând în același timp 
cerinţele arhitecturii contemporane.

Sistemele TM 62 / TM 62HI, 74HI, 77HI Industrial sunt soluții 
moderne care imită cu forma lor ferestrele din oțel.

Baza lor este realizată din profile de aluminiu cu distanțiere termice cu 
umplutură cu izolație termică ridicată.

Fotografie: ŁSSE - Fabrica Grohman, Łódź
Proiect: AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o., Łódź 
Executant aluminiu: OLI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski

TM INDUSTRIAL - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI
TM 77HI INDUSTRIAL

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI
TM 74HI INDUSTRIAL

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI
 TM 62HI INDUSTRIAL

74 m
m

AVANTAJELE SISTEMULUI

compatibilitate completă cu sistemele Yawal TM 62 / TM 62HI, 
TM 74HI, TM 77HI, 

valori excelente ale coeficientului de transfer termic,

sistem eficient de drenaj, 

aspectul estetic este asigurat de lățimea mică a ramei ferestrei din exterior, 

posibilitatea de implementare a soluțiilor moderne de construcţie 
a ferestrelor în diverse sisteme, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

62
 m

m

77
 m

m
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TM 77HI US, TM 74HI US, TM 62HI US 
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

EFECTUL CANATULUI ASCUNS

Fotografie: Clădire cu locuințe, Poznań
Proiect: Archikwadrat, Poznań
Executant aluminiu: Lindhorst Sp. z o.o., Sp. k, Poznań
Investitor: Wechta Inwestycje Sp. z o.o.

Sistemele TM 62HI US, 74HI US, 77HI US aceste soluții permit 
atingerea efectului unui canat invizibil de fereastră, cu aparenta 
incapacitate a deschiderii sale.

Ferestrele cu aripă ascunsă sunt o soluție modernă, cu parametri de 
înaltă calitate. Baza sistemului o constituie profilele din aluminiu cu 
distanțiere termice cu umplutură cu izolație termică ridicată.

TM 62HI US, 74HI US, 77HI US - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 
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PARAMETRI TEHNICI - TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US

Permeabilitateala 

aer

Rezistența la apă 

Coeficientulde 

transfer termic 

clasa do 4 conf. PN-EN 12207 clasa do 4 conf. PN-EN 12207 clasa do 4 conf. PN-EN 12207

clasa E1350 conf. PN-EN 12208 clasa E1350 conf. PN-EN 12208 clasa E1350 conf. PN-EN 12208

2Uf = 1,70÷2,18 W/m K

conf. PN-EN ISO 10077-2

2Uf = 1,33÷1,59 W/m K

conf. PN-EN ISO 10077-2

2Uf = 1,16÷1,37 W/m K

conf. PN-EN ISO 10077-2

TM 62HI US

TM 62HI US

TM 74HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

TM 77HI US

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ
 A TRAVERSEI ÎN GEAMUL CU CANAT 

ASCUNS 77HI US 

77 m
m

Adâncimea structurală a ferestrei 

 

Grosimea geamului dla okna 

Profilul ramei 62 mm

64,9 mm 

74 mm

76,9 mm

77 mm

79,9 mmProfilul canatului

24÷52 mm 24÷64 mm 26÷67 mm 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a executa canate invizibile din exteriorul clădirii, 

aspectul estetic este asigurat de lățimea mică a ramei ferestrei din exterior, 

valori excelente ale coeficientului de transfer termic, 

posibilitatea de implementare a soluțiilor moderne de construcţie 
a ferestrelor în diverse sisteme,, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

62 mm 74 mm
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CANAT ÎN SISTEMUL TM 62HI US

FEREASTRĂ CU CANAT ASCUNS
CANAT ÎN SISTEMUL TM 74HI US
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TM 77HI, TM 74HI, TM 62HI UȘI AUTOMATE CONFORT ȘI ASPECT ESTETIC

DUȘI AUTOMATE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul permite construirea a diferite tipuri de uși automate 
cu un singur canat sau cu două canate, cu panouri vitrate 
laterale și superioare.

Ușile automate aparţin produselor cu cei mai înalți 
parametri tehnici.

Fotografie: Collegium Paderevianum II al Universității Jagielloniene, Cracocia
Proiect: Bończa Studio, Wieliczka
Executant aluminiu: Hossa Sp. z o.o., Katowice / Eurobud Grupa, Bystrowice
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A DISPOZITIVULUI DE ÎNCHIDERE 
A UŞII AUTOMATE TM 62HI 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A DISPOZITIVULUI DE ÎNCHIDERE 
A UŞII AUTOMATE TM 74HI 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A DISPOZITIVULUI DE ÎNCHIDERE 
A UŞII AUTOMATE TM 77HI 

62
 m

m

77
 m

m
83

,5
 m

m
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74
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AVANTAJELE SISTEMULUI

conformitatea cu noul standard EN 16005:2013 pentru uși automate, 

utilizarea spumei PIR ca material de umplere pentru profile, 

spume sub geam din material Styrodur 

instalare ușoară în fațada FA 50N, 

posibilitatea împărțirii canatului cu o traversă, 

posibilitatea de montare a diferitelor tipuri de unități de acționare. 
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TM 77HI, TM 74HI, TM 62HI OUTWARD 
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

FERESTRE CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR

Sistemele PI 50N, TM 62HI, TM74HI și TM77HI OUTWARD sunt soluții 
care permit deschiderea ferestrelor din aluminiu spre exterior.

Ferestrele deschise spre exterior sunt structuri populare în special pe piețele 
externe, însă și în țara noastră își găsesc din ce în ce mai mulți adepți. Principalul 
avantaj al acestui tip de proiecte este economia de spațiu în interiorul încăperii. 
Un rol foarte important îl joacă și faptul că structura ferestrei deschise spre 
exterior permite ca vântul care lovește fereastra să apese canatul pe toc, 
asigurând o foarte bună etanșeitate a structurii. 

Baza sistemului OUTWARD este reprezentată de profile din aluminiu cu inserție 
termică, oferite în cadrul celor 4 sisteme populare de ferestre din oferta YAWAL. 
Soluția asigură posibilitatea alegerii optime a nivelului dorit de izolare termică 
a variantei.

OUTWARD - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Școala Generală nr. 3, Ruda Śląska
Proiect: architekciPL
Executant aluminiu: Domkat Sp. z o.o.
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PARAMETRI TEHNICI - TM OUTWARD

Rezistența la apă clasa E750 conf. PN-EN 12208 

Rezistenţa la vânt clasa C4 conf. PN-EN 12210

Permeabilitatea aerului clasa 4 conf. PN-EN 12207

PI 50N 

OUTWARD

TM 62HI 

OUTWARD

TM 74HI 

OUTWARD

TM 77HI 

OUTWARD

Adâncimea structurală 

a ferestrei

Grosimea geamului 

pentru fereastră

Profilul ramei 62 mm62 mm

64,9 mm 64,9 mm 

74 mm

76,9 mm

77 mm

79,9 mmProfilul canatului

24÷52 mm 24÷52 mm 24÷64 mm 26÷67 mm 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI TM 74HI OUTWARD

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI TM 62HI OUTWARD

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI TM 77HI OUTWARD

AVANTAJELE SISTEMULUI

economia de spațiu în interiorul încăperii, 

posibilitatea adaptării sistemului la nivelul dorit de izolare termică, 

etanșeitatea perfectă a structurii,,

możliwość gięcia profili, 

produs de export care îndeplinește cerințele piețelor: scandinavă 
și britanică, 

posibilitatea realizării unor soluții moderne de structuri de ferestre 
în diverse sisteme, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

62
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m

74
 m

m

77
 m

m

SISTEM
 D

E U
ȘI A

U
TO

M
ATE - TM

 O
U

TW
A

R
D



PI 50 N
SISTEME DE FERESTRE CU IZOLARE TERMICĂ

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

50

Varietatea profilelor permite construirea ușilor pe balamale de suprafață și bala-
male fixate în canelura profilului.

PI 50N este un sistem complex de profile din aluminiu folosit pentru a re-
aliza diverse tipuri de ferestre și uși, vitrine, pereți despărțitori și vesti-
buluri moderne, care necesită izolare termică.

PI 50 N - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Grupul de Școli Muzicale  care poartă numele lui Oskar Kolberga, Radom
Proiect: Archi-Rad 2000 Piotr Wypchło, Radom
Executant aluminiu: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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Adâncimea structurală a ferestrei 

Grosimea geamului

Profilul ramei

Profilul canatului

Profilul ramei

Profilul canatului

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII PI 50N

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI PI 50N 

PARAMETRI TEHNICI - PI 50N

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Izolare fonică 

Coeficientul de transfer 

termic 

clasa 4 conf. PN-EN 12207 clasa 3 conf. PN-EN 12207 

clasa E750 conf. PN-EN 12208 

Rw=30÷40 dB conf. PN-EN ISO 140-3 

clasa A5 conf. PN-EN 12208 

Rw=30÷40 dB conf. PN-EN ISO 140-3 

2Uf=2,2÷2,7 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 2Uf=2,3÷2,7 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2

PI 50N okna PI 50N drzwi 

STANDARD
CANAT

ROTATIV 

4÷34 mm 6÷43 mm

50 mm 50 mm

6÷44 mm 6÷43 mm

59 mm 59 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de construire a diverselor tipuri de soluţii prin utilizarea 
unei cantităţi minime de profile,  

posibilitatea raționalizării producției și îmbunătățirea valorilor estetice 
datorită utilizării unui sistem de armături cu canelură cu montaj rapid, 

versatilitatea soluțiilor oferite este asigurată de diversitatea armăturilor și 
două metode de asamblare a acestora, 

posibilitatea de construire a ușilor pe o suprafaţă continuă de vitrine 
datorită profilurilor suplimentare, 

capacitatea de a crea structuri mari datorită utilizării profilelor armate, 

posibilitatea de a construi seturi de structuri sub orice unghi, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

50
 m

m

50 mm
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TM 75EI
SISTEME DE PEREȚI ȘI UȘI ANTIINCENDIU

SISTEM ANTIINCENDIU

TM 75EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul este utilizat pentru realizarea pereţilor și uşilor rezistente la foc cu 
clase de rezistenţă la foc de la El 30 până la El 60, care sunt utilizate ca 
bariere de incendiu externe și interne.

Permite, de asemenea, executarea unor construcţii rezistente la fum. 
Profilurile termoizolante TM 75EI sunt formate din două părți din aluminiu 
separate printr-un distanțier termic. Distanțierele din poliamidă armate cu 
fibră de sticlă cu o lățime de 32 mm îndeplinesc rolul de izolație în profiluri.

Profilele sunt realizate în două variante de construcție care diferă în funcție 
de gradul de umplere a camerelor de aluminiu cu separatoare izolatoare și 
ignifuge.

Fotografie: Grădina de artă din Małopolska, Cracovia
Proiect: Ingarden & Ewy Architekci, Cracovia
Executant aluminiu: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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PARAMETRI TEHNICI - TM 75EI

Adâncimea structurală a ușii

Grosimea geamului

Profilul ramei

Profilul canatului

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Permeabilitatea aerului 

Coeficient de conductivitate termică

Rezistența la apă 

Izolare fonică

Raport de clasificare 

Clasificare la foc

Aprobare Tehnică

Rezistenţa la vânt

clasa 2 conf. PN-EN 12207 

Uf  de la 2,1 W/m2K conf. PN-EN ISO 6946

clasa 3A conf. PN-EN 12208

RW=30÷40 dB conf. PN-EN 20140-3 

PN-EN 16034 

clasa EI 30, EI 60 conf. PN-EN 13501-2+A1:2016

     oraz conf. PN-EN 13501-2:2016-07

AT-15-6830/2016

clasa C1 conf. PN-EN 12210 

DRZWI OKNA STAŁE

de la 8 mm do 62 mm

74,8 mm / 82 mm 

74,8 mm / 82 mm  

de la 8 mm do 62 mm

74,8 mm / 82 mm  

74,8 mm / 82 mm  

AVANTAJELE SISTEMULUI

clasificarea sistemului ca rezistent la fum din clasa clasa Sa S200,

clasificarea materialelor ca ignifuge (NRO), 

construcţie simetrică a profilului,

o gamă largă de soluții de construcţie de la pereţi despărțitori până 
la vitrine și uşi cu un singur canat sau două canate (este posibilă 
versiunea cu panouri vitrate laterale și superioare), 

execuţie cu pachet de sticlă cu o cameră şi cu două camere, 

noi inserţii izolatoare care îmbunătăţesc coeficientul de conductivitate 
termică. 

o gamă largă de furnizori de sticlă ignifugă, 

74,8 mm82 mm82 mm 74,8 mm

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII TM 75EI

EI 30 EI 30 EI 60 EI 60
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TM 75EI 
PEREȚI INTEGRALI DIN STICLĂ FĂRĂ ȘTRASURI ANTIINCENDIU

ASPECT ESTETIC ȘI SIGURANȚĂ

TM 75EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

O noutate în sistemul TM 75EI sunt pereții 
integrali din sticlă fără șprosuri antiincendiu 
(fără profile verticale vizibile între panourile de 
sticlă).

Pereţii asigură o protecţie antiincendiu din clasa 
EI 30 și EI 60 optimizând în același timp accesul 
luminii naturale și îmbunătăţind vizibil interiorul.
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AVANTAJELE SISTEMULUI

fără profil vizibil între panourile de sticlă (profilul este vizibil 
doar în jurul construcţiei), 

capacitatea de executare a pereţilor cu o dimensiune de 3840 mm, 

posibilitatea de cuplare a ușii sistemului TM 75EI cu o rezistență 
de EI 30 și EI 60,  

posibilitatea de cuplare a uşii integrale din stică fără clasă din 
sistemul PBI 50N,  

oîmbinare de colţ a două panouri din sticlă sub un unghi de 90 , 

posibilitatea alegerii producătorilor de sticlă EI 30 și EI 60: Vetrotech, 
SAINT-GOBAIN și AGC, precum și EI 30 Bohamet. 
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ÎMBINARE A DOUĂ PANOURI DIN STICLĂ
REZISTENȚĂ LA FOC EI 30 ȘI EI 60

ÎMBINARE A DOUĂ PANOURI DIN STICLĂ
SUB UN UNGHI DE 90° REZISTENȚĂ

LA FOC EI 30 ȘI EI 60

SCHEMA POSIBILITĂȚII DE EXECUTARE A PERETELUI
FĂRĂ ȘTRASURI CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 30 ȘI EI 60



KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
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TM 75EI - UȘI AUTOMATE CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

TM 75EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul de uși automate glisante cu rezistenţă la foc 
EI 30 a fost dezvoltat ca o completare a sistemului de 
construcţie a barierelor de incendiu interne și externe 
- TM 75EI.

Unitatea de acționare a ușii automate poate fi instalat atât pe 
pereții tencuiți, cât și pe pereții sistemului Yawal TM 75EI.

Fotografie: Clădire de birouri Polski Koks, Katowice
Proiect: Archas Design, Bielsko-Biała
Executant aluminiu: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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CONECTAREA UȘII CU PERETELE
SISTEMUL TM 75EI
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TM 75EI, TM 62EI - GRILE DE VENTILAȚIE PENTRU 
                                    UȘI ȘI PEREȚI ANTIINCENDIU

TM 75EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Ele au o umplutură compozită termofuzibilă, care se umflă la 120oC, formând o barieră etanșă, neinflamabilă. Acestea 
asigură în același timp o ventilare adecvată a încăperilor și le protejează împotriva incendiului și a fumului. Grilele sunt 
disponibile în diferite dimensiuni și fluxuri. Ele sunt folosite în clădiri de utilitate publică.

Grilele duble de ventilație cu luminator sunt destinate ușilor sau pereților ignifugi cu rezistență la foc de 30 sau 60 de 
minute.
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TM 75EI - Grile de ventilație pentru uși antiincendiu

Rezistenţa la foc a grilelor

Modul de montaj

Dimensiunile grilelor

de la EI 30 până la EI 60

Grila este anodizată în culoarea F1. Poate fi vopsită la cerere

vopsea pulbere de înaltă calitate rezistentă la coroziune (paleta de culori RAL).

Rama este executată din aluminiu și umplută cu un compozit termo-expandabil

Grila are o flanșă pentru asamblare ușoară.

În plus, are găuri conice pentru șuruburi 

care asigură o fixare foarte stabilă.

Aceasta este livrată în set cu rama din spate și șuruburile de montaj.

Min. - 200 mm x 200 mm 

Max. - 600 mm x 600 mm 

Dimensiunile grilelor de ventilație

610.2020.0 610.5075.0

610.3020.0 610.5020.0

610.3030.0 610.5030.0

610.4020.0 610.5060.0

610.4030.0 610.6040.0

610.4576.0 610.6060.0

NR. ELEMENTULUINR. ELEMENTULUI A A

200 500

300 500

300 500

400 500

400 600

450 600

B B

200 75

200 200

300 300

200 600

300 400

76 600
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TM

EI

TM 62EI
SISTEME DE PEREȚI ȘI UȘI ANTIINCENDIU

SISTEM ECONOMIC ANTIINCENDIU

Fotografie: Osiedle apartamentowe Galeria Park, Warszawa
Proiect: KAPS Architekci, Warszawa
Executant aluminiu: MBB Bernaciak Marek, Toruń

TM 62EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul Yawal TM 62EI 30 este conceput pentru realizarea unei game largi de 
pereți rezistenți la foc și uși cu rezistență la foc EI 30, care sunt utilizate ca bar-
iere de incendiu externe și interne.

Sistemul TM 62EI deține Aprobarea Tehnică AT-15-9626/2016.

Profilele termoizolante din cadrul sistemului sunt formate din două părţi din aluminiu 
separate printr-un distanțier termic. Distanțierele din poliamidă armate cu fibră de sticlă 
cu o lățime de 23 mm îndeplinesc rolul de izolație în profiluri.

Camera centrală a profilului este umplută cu separatoare de izolare rezistente la foc.
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PARAMETRI TEHNICI - TM 62EI

Clasificarea de rezistenţă la foc

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Rezistenţa la vânt

Izolare fonică 

clasa EI30 conf. PN-EN 13501-2:2016  

clasa A4 conf. PN-EN 12152:2004

clasa RE750 conf. PN-EN 12154

clasa C1 conf. PN-EN 12210 

RW=36÷40 dB conf. PN-EN 20140-3

Clasificarea în domeniul etanșeității la fum 

Aprobare Tehnică 

Sa S200 conf. PN-EN 13501-2:2016

AT-15-9626/2016

SECȚIUNE VERTICALĂ UȘI TM 62EI

SECȚIUNE ORIZONTALĂ 
UȘI TM 62 EI

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilităţi de utilizare pe scară largă ca partiţii interne și externe, 

clasificarea materialelor ca ignifuge (NRO), 

izolare termică optimă. 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

UȘI 

62 mm Adâncimea interioară a profilului lăţimea vizibilă 

Umplere 

FERESTRE FIXE 

62 mm

    15÷36 mm 15÷36 mm 

SECȚIUNE A BAREI TRANSVERSALE
PE VERTICALĂ SAU ORIZONTALĂ



62

FIRE BLOCK 120

Zdjęcie: Neofilologia - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
Projekt: Biuro Architektoniczne Taczewski, Katowice
Wykonawca aluminium: ACARI Sp. z o.o., Kraków

TM 90EI
PEREȚI ANTIINCENDIU YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI 

PROTECȚIE ANTIINCENDIU DE LUNGĂ DURATĂ

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI este conceput pentru realizarea unei 
game largi de bariere împotriva incendiilor cu clasa de rezistenţă la foc EI 
120. Este compatibil cu sistemul TM 75 EI.

Sistemul TM 90EI îndeplineşte actuala Aprobare Tehnică AT-15-8955/2016. 
Dimensiunile maxime ale structurii - pereţii antiincendiu care pot fi executaţi în 
acest sistem sunt - înălţime: 4000 mm; lăţime: 5240 mm.

Fotografie: Neofilologie - Universitatea din Silezia, Sosnowiec
Proiect: Biroul de Arhitectură Taczewski, Katowice
Executant aluminiu: ACARI Sp. z o.o., Cracovia
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 90EI 

88,8 mm

128 mm

88,8 mm

PARAMETRI TEHNICI - TM 90EI

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Permeabilitatea aerului 

Adâncimea structurală 

Permeabilitatea aerului

Grosimea materialului de umplere / geamului 

Clasificarea de rezistenţă la foc 

Rezistenţa la vânt

Izolare fonică 

AT-15-8955/2016

FERESTRE FIXE

clasa A4 conf. PN-EN 12152:2004

88,8 mm / 120 mm

clasa R7 conf. PN-EN 12154:2004

   50÷100 mm 

clasa EI 120 conf. PN-EN 13501-2+A1

clasa C1 conf. PN-EN 12210 

Rw=43 dB conf. PN-B-02151-3:2015

Aprobare Tehnică 

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilităţi vaste de utilizare în calitate de pereţi-despărţitori interni, 

clasificarea materialelor ca ignifuge (NRO), 

posibilitatea instalării uşii în TM75EI în perete, 

posibilitatea utilizării unor opţiunii de execuţie cu dimensiuni mari 
netransparente.

ÎMBINAREA PERETELUI TM 90E
CU UȘA DIN SISTEMUL TM 75EI

MODALITATE DE MONTAJ
A CONSTRUCȚIEI LA PARDOSEALĂ

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP
SAU BARĂ TRANSVERSALĂ
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MOREVIEW - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistem de uşi glisante mari, cu profile înguste, ascunse 
complet în pardoseală, pereţi şi tavan. 

Puteţi comanda de la compania „Moreview” uşi cu înălţimea maximă de 
4 metri şi greutatea maximă a canatului culisant de până la 1200 kg. 
Aspectul estetic al designului este îmbunătăţit, printre altele, de lăţimea 
vizibilă a profilului la coborârea canaturilor, care este de doar 27 mm. 
Designul inovator permite instalarea geamurilor termopan unul lângă 
altul, fără ca părţile din aluminiu să fie vizibile din exterior. Cu ajutorul 
profilului static puteţi efectua o sticluire plină (continuă), iar elementul 
de colţ din sticlă permite instalarea sub orice unghi. 

MOREVIEW - UȘI GLISANTE DE DIMENSIUNI MARI LIBERTATEA DE FORMARE A SPAȚIULUI

Fotografie: Exemplu de aplicație de sistem.



PARAMETRI TEHNICI 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

clasa 4 conf. PN-EN 12207 

clasa I5/E5 conf. PN-EN 14019 

1200 kg 

4 m 

400 kg

1000 kg 

clasa 9A conf. PN-EN 12208 

clasa C4 conf. PN-EN 12210 

Uw de la 0,7 W/m K 

Rw 42dB 

clasa RC2 

2 

50 - 60 mm 

294 mm 

4 m 

192 mm 

72 mm 

27 mm 

Permeabilitatea aerului 

Greutatea maximă a canatului mutat manual  

Greutatea maximă a canatului mutat în mod automat 
 
Masa maximă a unui canat nemişcat  
 
Înălţimea maximă a construcţiei   
 
Lăţimea maximă a construcţiei    
 

Rezistența la apă 

Grosimea geamului    

Adâncimea constructivă pentru ghidajul cu două benzi   

Lăţimea vizibilă a îmbinării canaturilor uşilor glisante   

Adâncimea constructivă a ghidajului cu trei benzi     

Adâncimea constructivă a canatului      

Rezistenţa la vânt 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţă la efracție  

Izolare fonică   

Rezistenţă la lovituri    
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27,3 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

acces nelimitat a luminii solare - transparenţă de la 98%, 

construcţiile independente ale sistemului Moreview pot fi combinate la un unghi de 90°,

cu ajutorul profilului static, puteţi crea o sticluire plină (continuă), care în mod suplimentar 
poate fi instalată în orice unghi datorită elementului de colţ din sticlă, 

control manual sau automat. Mecanismul care controlează procesul de deschidere 
poate fi ascuns sau instalat în afara construcţiei, în funcţie de preferinţele dvs., 

posibilitate de sticluire (montare a geamurilor) din exterior, 

sistem de drenaj liniar conectat la cadrul uşii, 

sistemul Moreview vă permite să înlocuiţi rolele uzate, fără a fi nevoie să scoateţi canaturile 
grele ale uşii.  

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
DE ÎMBINARE A 

CANATURILOR MOREVIEW

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A TOCULUI DE UŞĂ MOREVIEW
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DP 180 - SISTEME DE UȘI GLISANTE CU RIDICARE SUPRAFEȚE VITRATE MARI

DP 180 - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

DP 180 este un sistem utilizat pentru fabricarea ferestrelor și uşilor glisante 
cu ridicare pentru instalare în exterior.

Produsul este destinat utilizării atât în clădirile rezidenţiale cât și cele de utilitate 
publică.

Sistemul DP 180 este o soluţie modernă bazată pe profile din aluminiu cu separatoare 
termice. Construcţia sistemului DP 180 are ca efect reducerea pierderilor de energie 
termică, reducând astfel costurile de funcţionare a clădirilor proiectate.

Fotografie: Casă privată



clasa RC 2 conf. PN-EN 1627
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P 180 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A UŞII DP 180

180 mm 47 mm

Rezistenţă la efracție 

67

AVANTAJELE SISTEMULUI

2 Izolare termică excelentă - Uf = de la 1,1 W/m K, 

grosimea materialului de umplere până la 62 mm, 

posibilitatea de executare a ușilor cu dimensiuni foarte mari și o greutate a canatului 
de până la 430 kg, 

posibilitatea de executare a unei conexiuni pe colț în totalitate din sticlă sub un unghi de 90˚, 

posibilitatea de executare a ușii fără prag - fără bariere arhitecturale, 

parametri foarte buni de etanșeitate la apă și permeabilitate la aer, 

posibilitatea de utilizare a unor fitinguri cu micro-ventilație, 

posibilitatea îmbinării fără probleme a geamurilor din sticlă, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

posibilitatea instalării unui sistem automat de deschidere și închidere a ușii, 

posibilitatea montării materialului de umplutură din exterior, 

stâlp de colț mobil, 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A CONECTĂRII CANATURILOR DP 180 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII DP 180 – PRAG JOS
 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A 
UŞII DP 180 AUTOMAT

 

Instalarea mecanismului responsabil 
pentru deschiderea automată a uşii ca opţiune suplimentară.

PARAMETRI TEHNICI - DP 180

clasa E1350 conf. PN-EN 12208

2 2Uw  de la 0,8 W/m K, Uf  de la 1,1 W/m K  

clasa C3 conf. PN-EN 12210

clasa 4 conf. PN-EN 12207

Toc: 180 mm, Canat: 81 mm

18÷62 mm

EPDM, TPE

max. 430 kg

max. 3300 mm

max. 3300 mm

Lățimea profilelor

Grosimea umplerii

Rezistența la apă

Coeficient de conductivitate termică

Etanșamente

Greutatea canatului

Înălțimea canatului

Rezistenţa la vânt

Lăţimea canatului

Permeabilitatea aerului
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Fotografie: Osiedle Wysoka Nova, Wysoka k. Wrocławia
Investitor: C.L.A. - Invest Sp. z o.o.
Proiect: KWK PROMES Robert Konieczny
Executant aluminiu: Przedsiębiorstwo Ślusarsko-Budowlane Leszek Pluta, Kielce / APS System Sp. j.,
Częstochowa

DP 150T - SISTEME DE UȘI GLISANTE CU RIDICARE SUPRAFEȚE VITRATE MARI

DP 150T - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul DP 150T permite construcţia uşilor glisante cu ridicare. Profilele din aluminiu 
pentru acest sistem sunt proiectate astfel încât să asigure performanțe ridicate de 
izolare termică.

Sistemul DP 150T permite realizarea structurilor de până la 3300 mm înălțime cu o greutate 
a canatului până la 430 kg. Elementele de ridicare și alunecare oferă confort și ușurință de utilizare 
chiar și în cazul unor canate mari și grele. Acest tip de ușă este folosit ca perete despărțitor extern, 
ca ieșire pe terasă și ca ușă în grădinile de iarnă.
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII DP 150
 

PARAMETRI TEHNICI - DP 150T

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

clasa 4 conf. PN-EN 12207 

44 mm 

clasa 9A conf. PN-EN 12208 

22 mm 

2Uf = de la 1,2 W/m K 

103,5 mm 

66 mm 

C3 conf. PN-EN 12210 

150 mm / 234 mm 

22 mm 

Rw = până la 42 dB conf. PN-EN ISO 140-3 

8÷50 mm 

Permeabilitatea aerului 

Înălţime/lăţime vizibilă 

Rezistența la apă 

Adâncimea structurală 

Înălțimea benzii de geam 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

Grosimea geamului 

Izolare fonică
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SECȚIUNE PRIN 
ÎMBINAREA DE 

  COLȚ 90 gr.DP 150T

66 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de utilizare a geamurilor foarte mari, 

posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de materiale de umplere, 

posibilitatea creării construcțiilor spațiale, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

Profilul superior al cadrului ușii 

Profilul ramei 

Profilul inferior al cadrului ușii 

Profilul canatului 

Profilul canatului 
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DP 100 - SISTEME DE UȘI GLISANTE CU RIDICARE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

DP 100 - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Casă privată

Uşile glisante și cele glisante cu ridicare sunt o soluţie economică pentru placarea 
clădirilor în exterior.

Sistemul DP 100 este o soluție modernă cu parametri de înaltă calitate, la baza cărora sunt 
profilele din aluminiu cu inserție termică.
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P 100
AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de materiale de umplere, 

soluţii economice, 

możliwość tworzenia konstrukcji dwu- i trójszynowych,

posibilitatea de utilizare a construcțiilor cu două și trei șine.
 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII DP 100 

103.2 mm 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A CONECTĂRII CANATURILOR DP 100 

PARAMETRI TEHNICI - DP 100

clasa 4 conf. PN-EN 12207 

clasa 9A conf. PN-EN 12208 

2Uf = de la 2,6 W/m K 

C2 conf. PN-EN 12210 

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Coeficient de conductivitate termică 

Rezistenţa la vânt 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

39 mm 

27 mm 

96 mm 

42,6 mm 

103,2 mm / 163,8 mm 

22 mm 

14÷28 mm 

Înălţime/lăţime vizibilă 

Adâncimea structurală 

Înălțimea benzii de geam 

Grosimea geamului 

Profilul superior al cadrului ușii 

Profilul ramei 

Profilul inferior al cadrului ușii 

Profilul canatului 

Profilul canatului 



DP SLIDE -  CARACTERISTICILE SISTEMULUI 
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Fotografie: Exemplu de aplicație de sistem.

Sistem modern de uși glisante și liftant-glisante izolate termic. 

Sistemul are 2 variante de adâncime a încastrării: DP 86 și DP 110. Am 
obținut gradul perfect de izolare termică datorită utilizării inserturilor 
termice exact în planul vitrificării și datorită divizării zonelor structurii în: 
calde (izolate termic) și reci (neizolate). Aceasta este singura soluție de 
acest tip disponibilă pe piață.

DP SLIDE - SISTEME DE UȘI GLISANTE CU RIDICARE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ



SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A UŞII DP 110 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
A UŞII DP 86 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ 
DE ÎMBINARE A CANATURILOR DP 110 

PARAMETRI TEHNICI - DP 86, DP 110

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

clasa 4 conf. PN-EN 12207 clasa 4 conf. PN-EN 12207 

200 kg 

DP 110 

DP 110 

clasa 9A conf. PN-EN 12208 clasa 9A conf. PN-EN 12208 

200 kg 

clasa C3 conf. PN-EN 12210 clasa C4 conf. PN-EN 12210 

167 mm 

108 mm 

29 - 33 mm 

Permeabilitatea aerului 

Greutatea maximă a canatului  

Greutatea maximă a canatului care 
se ridică şi se glisează 

Rezistența la apă 

Adâncimea de construcţie pentru ghidajul cu două benzi  

Adâncime de construcţie pentru ghidajul cu trei benzi   

Grosimea sticluirii  

Rezistenţa la vânt 

120 kg 

86 mm 

20 - 24 mm 

 -  

80 kg 

DP 86 

DP 86 
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AVANTAJELE SISTEMULUIAVANTAJELE SISTEMULUI

montarea simplă şi rapidă a cadrului prin instalarea profilelor cadrului uşii la un unghi de 90, 

canatul poate fi asamblat şi dezasamblat rapid datorită profilelor canalului tăiate la un 
unghi de 45° şi conectate cu ajutorul conectorilor filetaţi, 

posibilitatea de sticluire cu ajutorul strângerii, care accelerează sticluirea şi asigură o 
înlocuire uşoară a sticlei în caz de crăpare, 

soluţia brevetată a elementului de drenare, care simplifică sistemul de drenaj al sistemului 
şi, în acelaşi timp, creşte eficienţa acestuia, 

singurul sistem de această clasă existent pe piaţă care permite realizarea construcţiilor cu 
ridicare şi culisare, 

soluția „montantului îngust” în versiunea DP 110,
, 

posibilitatea de a combina construcţiile DP SLIDE cu iluminarea laterală, 

extindere cu 50 mm pentru a facilita instalarea sistemului cu role (obloane), 

profile care permit montajul „franțuzesc” constând în instalarea structurii pe un cadru 
vechi mascat de profile unghiulare din aluminiu.
 



74

L 50 - SISTEM DE UȘI GLISANTE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONDIȚIILOR METEO

Fotografie: Clădire cu locuințe, Kowno
Executant aluminiu: UAB „Alseka“

L50 - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Pereții despărțitori vitrați sunt neinflamabili și au fost clasificați drept 
construcții ignifuge (NRO). Sistemul L 50 constă din profile din aluminiu 
cu o singură cameră, fără inserție termică.

Deplasarea canatelor are loc pe cărucioare special adaptate. Datorită cadrului 
folosit, este posibilă prefabricarea structurii pe o șină dublă sau triplă.

Sistem de profile din aluminiu care permite proiectarea și executarea 
de segmente culisante pentru balcoane și loggii (L 50B), precum 
și segmente culisante pentru pereți despărțitori (L 50S).



50 mm 89.5 mm

PARAMETRI TEHNICI - L 50

îmbunătățește izolația ferestrelor cu 22 dB conf. PN-87/B-02151/03 

NRO 

Izolare fonică 

clasa odporności ogniowej 

75

AVANTAJELE SISTEMULUI

sporirea siguranţei și confortului utilizatorilor încăperilor, 

limitarea pătrunderii zgomotului din exterior în încăpere, 

protecție împotriva condițiilor meteo, 

posibilitatea utilizării diferitelor tipuri de materiale de umplere, 

 posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

SISTEM
 D

E U
ȘI G

LISA
N

TE L 50

PRZEKRÓJ PRZEZ SKRZYDŁA PRZESUWNE

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

37 mm 

77,4 mm 

96 mm 

50 mm – cu două șine / 89,5 mm – cu trei șine

77,4 mm 

20 mm 

4÷18 mm

Înălţime/lăţime vizibilă 

Adâncimea structurală 

Înălțimea benzii de geam 

Grosimea geamului 

Canat orizontal

Profilul ramei 

Profilul inferior al cadrului ușii 

Canat vertical

Profilul canatului 
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PBI 84 OFFICE
SISTEM DE FERESTRE ȘI UȘI FĂRĂ IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE FONICĂ FOARTE ÎNALTĂ

PBI 84 OFFICE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul permite instalarea ușilor PBI 50N, a ușilor 
panou și a ușilor din sticlă.

Există două variate a profilului principal, în varianta 
standard sau economică. 

Sistemul de profile din aluminiu PBI 84 Office 
este destinat construcţiei de pereţi interiori 
și structurilor de tip „open space".

Fotografie: CKA, Kozienice
Proiect: Pracownia Projektowa F-11
Executant aluminiu: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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84 mm

75 mm

75 mm
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AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea instalării umpluturilor cu o grosime mare (geamuri de sticlă de la 6 
la 12 mm, umpluturi nepericulate de la 12 la 18 mm), menținând în același timp 
lățimea de 38 mm a structurii vizibile din exterior, 

mod simplu și eficient de construire a conexiunilor de tip "T", 

amă bogată de clipuri externe, 

posibilitatea de întreţinere (curățarea geamului din interior) datorită utilizării 
de cleme adecvate, 

capacitatea distribuirii cablajelor instalației electrice, 

înălțimea maximă a construcţiei 3700 mm, 

posibilitatea de dezvoltare liberă a formelor clădirilor datorită conexiunilor unghiulare, 

posibilitatea fabricării sistemului în condiții de construcție, 

posibilitatea de instalare a jaluzelelor, cu acționare atât manuală cât și electrică, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN
UȘA EXECUTATĂ INTEGRAL DIN STICLĂ

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP 
BARĂ TRANSVERSALĂ

FIXAREA PERETELUI LA UN 
PERETE TIPIC GFK

PARAMETRI TEHNICI - PBI 84 OFFICE

clasa 4b conf. ETAG nr 003 

conf. PN-90/B-02867 (NRO) 

84 mm 

12÷18 mm 

39 dB÷48 dB conf. PN-EN 140-3

38 mm 

6÷13 mm 

Rezistenţă la lovituri

Clasificarea în domeniul răspândirii focului

Adâncimea profilului

Grosimea plăcii

Izolare fonică 

Lăţime vizibilă

Grosimea geamului
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PBI 50N
SISTEM DE FERESTRE ȘI UȘI FĂRĂ IZOLARE TERMICĂ

GAMĂ BOGATĂ DE PROFILE

PBI 50N - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: PGE Turów Arena din Zgorzelec
Proiect: Archimedia, Poznań 
Executant aluminiu: APS System, Częstochowa 

Adâncimea profilului (50 mm) îl face unul dintre cele mai rezistente 
de pe piață din acest grup. Sistemul are soluţii tehnologice 
transferate de la sistemul introdus anterior "cald" PI 50N pe baza 
balamalelor articulate. Accesoriile și fitingurile sunt o caracteristică 
comună a acestor sisteme. Unificarea introdusă permite construirea 
rapidă a structurilor, eliminând posibilitatea erorilor de prefabricare.

Sistemul este utilizat pentru realizarea pereților despărțitori 
și construcțiilor pentru amenajarea interioarelor, cum ar fi: 
ușile pivotante, ferestrele de aprovizionare, pereții 
despărțitori, vitrinele, separeurile.
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 PBI 50N

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN UȘĂ
CU PERI

50 mm

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN 
UȘĂ INTEGRAL DIN STICLĂ 

SECȚIUNE PRIN ÎMBINAREA PEREȚILOR

50
 m

m

79

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de a construi structuri mari, datorită unei game largi 
de profile (inclusiv stâlpi armați),

posibilitatea de construire a ușilor deschise spre interior și spre 
exterior, în întregime din sticlă, cu un canat sau două canate, 

capacitatea de executare a construcțiilor rezistente la fum, 

capacitatea de executare a ușilor pivotante și a ferestrelor de aprovizionared, 

capacitatea de executare a construcțiilor arcuite (arcade), 

posibilitatea de executare a pereților la orice unghi, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal, 

posibilitatea creării unei construcţii în întregime din sticlă. 

50 m
m

PARAMETRI TEHNICI - PBI 50N

Permeabilitatea aerului 

Fiabilitate mecanică

Izolare fonică 

Forță operațională

Etanșeitate la fum

Aprobare Tehnică

clasa 2 conf. PN-EN 1227 

clasa 5 conf. PN-EN 12400 

clasa Sa S200 conf. PN-EN 13501-2+A1

Rw=22-32 dB conf. PN-B-02151-3

clasa 2 conf. PN-EN 12046-2

AT-15-6924/2016 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Grosimea geamului

Adâncimea
structurală a ferestrei

Înălț. benzii de geam

PO*

PS*

50 mm 

57 mm 

20/22 mm 

6÷43 mm 

50 mm 

21,8/45,5 mm 

20 mm 

4÷6,4 mm 

50 mm 

57 mm 

20/22 mm 

4÷43 mm 

50 mm 

50 mm 

20/22 mm 

4÷34 mm 

50 mm 

50 mm 

20/22 mm 

4÷34 mm 

50 mm 

50 mm 

20/22 mm 

6÷34 mm 

50 mm 

57 mm 

20/22 mm 

6÷43 mm 



PBI 50N GLASS - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Uşile şi pereţii sistemului YAWAL® PBI 50 Glass pot fi de asemenea utilizate 
în calitate de pereţi-despărţitori exteriori, dar numai în cazurile în care faţă 
de aceştia nu se aplică cerinţa de izolare termică, impermeabilitate şi 
permeabilitate la aer. De asemenea, calculele statice trebuie să ţină cont de 
influenţa sarcinilor cauzate de presiune şi de aspirare a aerului în 
conformitate cu standardul PN-77/B-02011.

Sistemul de profile fără izolare termică PBI 50 Glass este destinat 
pentru fabricarea pereţilor uşori şi pereţilor despărţitori interni, 
având excelente proprietăţi de utilizare şi estetice.

Sistemul este ideal pentru crearea atât a pereţilor plini, cât şi a canaturilor de 
uşă integral din sticlă. Produsele de construcţie realizate pe baza sistemului 
PBI 50 Glass sunt destinate utilizării în spaţii rezidenţiale, publice şi 
industriale în calitate de pereţi-despărţitori interni.

80

PBI 50N GLASS
SISTEM DE FERESTRE ȘI UȘI FĂRĂ IZOLARE TERMICĂ

ETANȘEITATE RIDICATĂ
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PARAMETRI TEHNICI - PBI 50N GLASS

Rezistenţa la şocuri  (30 kg) 

Rezistenţă la sarcină în planul canatului

 

Vibraţii (lovituri) 

Rezistenţă la răsucirea statică 

Rezistenţă mecanică 

Rezistență la închidere și deschidere repetate 

clasa 2 (60J) conf. PN-EN 949-2000 

clasa 2 (600N) conf. PN-EN 947-2000 

clasa 2 conf. PN-EN 949, 948, 947-2000

clasa 2 conf. PB LK-078/8/04-2010

clasa 2 (250N) conf. PN-EN 948-2000

clasa 6 conf. PN-EN 1191:2013-06 

AVANTAJELE SISTEMULUI

nu există pereţi-despărţitori care să separe sticluirea,

construcţie simplă în timpul asamblării, 

posibilitatea utilizării diferitelor profile de conturh, 

înălţimea maximă a construcţiei până la 3,1 metri, 

sistemul se potriveşte accesoriilor companiei „CDA”, 

asamblare simplăłatwość montażu, 

posibilitatea instalării unor versiuni de execuţie transparente 
cu grosimea de cel puţin 12 mm, 

posibilitate de conectare cu alte sisteme Yawal. 

50 mm

22 mm

47,3 mm

50
 m

m

27,3 mm

27
,3

 m
m

22
 m

m

47,3 m
m

27,3 mm

47,3 mm

22 mm

SECȚIUNE PRIN COLȚAR 90  PBI 50N GLASSO

SECȚIUNE PRIN TOC PBI 50N GLASS
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PBI

PBI 50N - FEREASTRĂ DE APROVIZIONARE CONFORT ȘI ASPECT ESTETIC

PBI 50N - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Datorită utilizării tehnologiei avansate și a materialelor de înaltă calitate, 
produsul este caracterizat prin durabilitate, stabilitate și rezistenţă 
mecanică ridicată.

Vă recomandăm tamplaria modernă din aluminiu a sistemului 
PBI 50N care va permite sa realizați structuri interne care nu ne-
cesită izolare termică.

Sistemul este proiectat pentru a realiza pereți ușori și pereți despărțitori 
interiori cu proprietăți estetice și funcţionale ridicate.
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI ÎNCHIS 
DE PRIMIRE ŞI ELIBERARE

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A GEAMULUI 
DESCHIS DE PRIMIRE ŞI ELIBERARE

50 mm50 mm

Valorile estetice ale structurii sunt accentuate de finisajele de calitate superioară, profilele fiind supuse unui proces de acoperire 
anodică sau de vopsire prin pulverizare. Forma minimalistă a sistemului și gama largă de culori - paleta RAL, culori structurale și de 
imitație a lemnului, vă permit să creați o soluție individuală pentru orice tip de arhitectură. La fel ca și celelalte structuri ale 
companiei noastre, aceasta se caracterizează prin compatibilitate cu alte sisteme YAWAL.

În cadrul sistemului PBI 50N, vă oferim una dintre soluțiile noastre suplimentare - fereastra de aprovizionare. Aceasta este 
o completare perfectă a arhitecturii în spații industriale, clădiri publice, precum și în clădiri rezidențiale. Tipul de fereastră 
prezentat poate fi deplasat atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Canatul poziționat în orice poziție rămâne la locul său fără a fi nevoie de blocare suplimentară. Utilizarea unui sistem special 
de acționare a făcut posibilă obținerea unui produs convenabil și sigur, cu susținere opțională a ridicării.

Sistemul deţine aprobarea tehnică necesară AT-15-6924/2016 și certificatele care garantează o satisfacţie deplină în timpul 
utilizării.

FER
EA

STR
Ă

 D
E A

PR
O

V
IZIO

N
A

R
E

PARAMETRI TEHNICI - FEREASTRĂ DE APROVIZIONARE

21,8 mm

max. 25 kg

4÷6,4 mm

max. 8 kg

Adâncimea de construcţie a sistemului

Greutatea canatului mobil

Grosimea de vitrare

Pentru canatul cu contragreutate

Pentru canatul fără contragreutate

Profilul canatului 
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PBI 40E
SISTEM DE FERESTRE ȘI UȘI FĂRĂ IZOLARE TERMICĂ

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

PBI 40E - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Collegium Paderevianum II al Universității Jagielloniene, Cracovia
Proiect: Bończa Studio, Wieliczka 
Executant aluminiu: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice

Sistemul este utilizat pentru realizarea pereților despărțitori și construcțiilor 
pentru amenajarea interioarelor, cum ar fi: ușile, ferestrele, pereții despăr-
țitori, vitrinele, separeurile.

PBI 40E este destinat utilizării în clădiri rezidențiale, publice și industriale ca partiții 
interioare. Ușile și pereții sistemului PBI 40E pot fi de asemenea utilizate ca pereţi 
despărțitori exteriori numai în cazurile în care nu există cerințe în domeniul izolației 
termice și a etanșeității la apă, iar calculele statice iau în considerare impactul sarcinilor 
vântului.
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AVANTAJELE SISTEMULUI

capacitatea de executare a construcțiilor rezistente la fum, 

posibilitatea de folosire a acelorași fitinguri și accesorii ca și în 
sistemele PBI 50N și PI 50N, 

posibilitatea de a realiza structuri de dimensiuni mari datorită unei 
game largi de profile, 

posibilitatea construirii ușilor care se deschid spre interior
iar în aer liber, frunze simple și duble, 

capacitatea de executare a construcțiilor arcuite (arcade), 

posibilitatea de executare a pereților la orice unghi, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII SECȚIUNE PRIN ÎMBINAREA PEREȚILOR

40 mm

40 m
m

40 m
m

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Grosimea geamului

Adâncimea
structurală a ferestrei

Ferestre

Uși
din profile

de fereastră
Uși

standard
Uși

suspendate
Uși

armonice

Profilul ramei 

Profilul canatului 

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

4÷24 mm 4÷24 mm 4÷24 mm 4÷24 mm 4÷24 mm 

PARAMETRI TEHNICI - PBI 40E

Fiabilitate mecanică

Izolare fonică

Forță operațională

Etanșeitate la fum

Aprobare Tehnică

clasa 5 conf. PN-EN 12400 

clasa Sa S200 conf. PN-EN 13501-2+A1

Rw=22-32 dB conf. PN-B-02151-3

clasa 2 conf. PN-EN 12046-2

AT-15-6924/2016 
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FA OEL - SYSTEM FASADOWY CONSTRUCȚIE UȘOARĂFA OEL - SISTEM PENTRU FAȚADĂ

FA OEL - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Placarea din sistemul FA OEL vă permite să realizați o fațadă a clădirii 
cu proprietăți care îndeplinesc cele mai înalte cerințe ale standardelor 
în vigoare, garantând în același timp un aspect modern.

Sistemul este utilizat pentru realizarea plăcilor de fațadă. Metoda 
de instalare permite utilizarea acestei soluții în fațade ventilate 
pe pereți integrali.

Fotografie: Tehnică din Lodz - Departamentul de Inginerie de Proces și de Protecție a Mediului, Łódź
Proiect: Lachman Pabich Architekci, Łódź
Executant aluminiu: APS System Sp. J., Częstochowa
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15,4 mm 8 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

montaj rapid şi uşor, 

întreținere ușoară, 

posibilitatea de utilizare a geamurilor cu celule fotovoltaice, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

FIXARE MECANICĂ A GEAMULUI FIXARE STRUCTURALĂ A GEAMULUI

SISTEM
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PARAMETRI TEHNICI - FA OEL

Permeabilitatea aerului 

Lățimea internă invizibilă 

Grosimea geamului 

Rezistenţă la lovituri 

Suprafețe vitrate 

2400 Pa/1800 Pa 

canelură de la 8 mm

instalare mecanică sau structurală

6÷10mm 

clasa I5, E5
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FA OEL - SYSTEM FASADOWY LIBERTATEA DE CREARE A CONSTRUCȚIEIINANO - SISTEM PENTRU FAȚADĂ

NANO - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Centrul de Cercetare și Educaţie în Nanotehnologii, Szczecin
Proiect: Studio A4, Szczecin
Executant aluminiu: Efekt Aluminium Sp. z o.o., Ostrzeszów 

YAWAL NANO este un sistem de profile din aluminiu conceput pentru 
a realiza pereți cortină moderni cu două învelişuri care constituie 
o carcasă exterioară ușoară a pereților cortinei, așa-numita "a doua 
piele" cu forme simple și complexe (răsuciri, refracții).

Structura este realizată din stâlpi și cadre de aluminiu fixate de aceștia, pe care 
sunt suspendate rame vitrate structural.
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SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN STÂLP - CONECTARE
DE COLȚ

50 mm

26 mm

12 m
m

12
,3

 m
m

8 
m

m

26 mm

27,6

50 mm

15
4 m

m

o90

AVANTAJELE SISTEMULUI

protecţie eficientă a faţadei clădirii împotriva intemperiilor,

conferă o formă individuală și unică, 

îmbunătățirea izolației termice și acustice a clădirii, 

ridicarea prestigiului clădirii. 

SISTEM
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PARAMETRI TEHNICI - NANO

Rezistenţa la vânt

Rezistenţă la lovituri

Test de siguranță

800 Pa conf. PN-EN 13116

clasa I5/E5 (950 mm) conf. PN-EN 14019

+/- 1200 Pa conf. PN-EN 13116



Fotografie: Biblioteca publică orăşenească, Sosnowiec
Proiect:Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz, Katowice
Executant aluminiu: APS-System, Częstochowa

Zdjęcie: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa
Projekt: Arkadiusz Walichnowski Jawa Invest Sp. z o.o., Warszawa
Wykonawca aluminium: Widok Sp. z o.o., Sp. k., Warszawa
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FA OEL - SYSTEM FASADOWY PROTECȚIE COMPLEXĂ ÎMPOTRIVA SOARELUIYSP - SISTEM DE UMBRIRE

YSP - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Sistemul se înscrie perfect în tendinţele actuale de pe 
piață atât cele utilitare cât și arhitecturale. 

Yawal Sun Protection include toate produsele oferite 
de YAWAL în domeniul protecţiei solare. 

O acoperire bine montată permite protejarea interiorului 
de efectele condițiilor meteorologice.
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A ÎNTRERUPĂTORULUI DE LUMINĂ
YAWAL SUN PROTECTION - VERSIUNEA MOBILĂ

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ 
LATERALĂ PRIN JALUZEA

AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de control automat, 

disponibilitatea produsului în câteva versiuni, 

lamele de umbrire (fixe și mobile) și jaluzele pentru fațade, 

protecţie complexă a clădirii împotriva soarelui, 

lamelele de umbrire au un rol estetic important pentru arhitectura clădirii, 

creșterea confortului de muncă a persoanelor care se află în clădire prin 
reflectarea și difuzarea luminii care ajunge în interior,  

reducerea costurilor de aer condiţionat în încăperi,  

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 
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PARAMETRI TEHNICI - YSP

Rezistenţa la vânt clasa 6 conf. PN-EN 13659 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Dimensiunile acoperirilor

Forma acoperirilor

Unghiul de fixare

LAMELE DE UMBRIRE FIXE

100, 150, 200, 240, 300 mm 

eliptice / dreptunghiulare

0 0 0 0 0 0 0 00 , 9 , 15 , 18 , 27 , 30 , 36 , 45  

LAMELE DE UMBRIRE MOBILE

100, 150, 200, 240, 300 mm 

eliptică

variabil

JALUZELE

50, 60, 66, 76, 80, 86 mm 

litera Z

fix
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FA OEL - SYSTEM FASADOWY ELEGANȚĂ ATEMPORALĂECLIPSE 33 - SISTEM DE OBLOANE DIN ALUMINIU

ECLIPSE 33 - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Obloanele noastre reprezintă o alternativă la obloanele din lemn 
de pe piață. Obloanele Eclipse 33 sunt disponibile în două variante 
- cu lamele fixe și panou. Obloanele protejează încăperile de 
lumina excesivă a soarelui.

Sistemul de obloane este un element decorativ care accentuează 
orice fațadă și conferă clădirii un caracter individual.

Sistemul Eclipse 33 este o soluţie perfectă utilizată în construcţiile 
de locuinţe.

Fotografie: Casă privată 
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•  szybkość i łatwość montażu,

•  szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL, kolory strukturalne, okleiny drewnopodobne,

•  tańsza alternatywa w stosunku do okiennic drewnianych,

•  trwałość koloru, łatwość czyszczenia,

•  możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

•  duża trwałość, brak korozji atmosferycznej,

•  brak konieczności cyklicznej konserwacji powłoki,

•  nowoczesne wzornictwo,

SECȚIUNI TRANSVERSALE VERTICALE PRIN OBLOANELE CU LAMELE FIXE

AVANTAJELE SISTEMULUI

design modern, 

nu este necesară efectuare lucrărilor periodice de întreţinere a învelişului, 

durabilitatea culorii, curățare ușoară, 

durabilitate ridicată, lipsă de coroziune atmosferică, 

montaj rapid şi uşor, 

gamă bogată de culori - paleta RAL, culori structurale, furnir din lemn,  

alternativă mai ieftină la obloanele din lemn,  

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

40 mm 40 mm
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LIPSE 33

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Grosimea oblonului

Grosimea umplerii

Modul de montaj

Dimensiunile max. ale 1 canat

Lăţimea vizibilă a ramei

OBLOANE CU LAMELE FIXE OBLOANE PANOU

900x2400 900x2400 

18 mm 68 mm 

30 mm 33,5 mm 

27 mm 27 mm 

De pereteDe ramă, de perete



BA 50 - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Tendinţele arhitecturale contemporane se îndreaptă către suprafețele 
vitrate mari, această tendinţă se aplică și barie-relor proiectate pe terase 
amplasate la etajele superioare ale casei. 

Oriunde este nevoie să ne protejăm viața de căderi de pe balcoane 
și terase, vă recomandăm utilizarea balustradelor. 

Fotografie: Quarta Apartamenty, Warszawa
Proiect: 77 Studiio Architektury Paweł Naduk, Warszawa
Executant aluminiu: ROBDAR S.C. Dariusz i Robert Paduch, Jazgarzew
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FA OEL - SYSTEM FASADOWY SECURITATEBA 50 - SISTEM DE BALUSTRADE DE STICLĂ
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DESIGN MINIMALIST PENTRU TOATE TIMPURILE

Balustrada BA 50 îmbină în sine aspectul estetic exterior cu cel mai rapid şi simplu mod de asamblare. Construcţia 
constă dintr-un profil special de ancorare fixat pe pardoseala balconului, precum şi sticluire cu geamuri sigure.

Frumoasa balustradă din sticlă creează impresia de uşurinţă şi absenţă a îmbinărilor verticale din aluminiu. Partea sa 
superioară poate fi echipată opţional cu bară de sprijini. Noua noastră soluţie este o completare ideală a construcţiei 
arhitecturale.

AVANTAJELE SISTEMULUI

uşurinţă de întreţinere a montajului, 

utilizarea unor materiale moderne şi frumoase, 

aspect estetic unic care influenţează percepţia întregii structuri arhitecturale, 

posibilitatea instalării geamurilor în unghi de 90°, 

simplitate de întreţinere şi utilizare.  

155 m
m

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A BALUSTRADEI BA50
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FA OEL - SYSTEM FASADOWY EFICIENŢĂ ENERGETICĂYSC - YAWAL SUN CONTROL

YSC - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

Fotografie: Laboratorul de Cercetare DLJM, Cracovia
Proiect: arch. Artur Wiąk, Cracovia 
Executant aluminiu: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce

Jaluzelele fotovoltaice YAWAL reprezintă o soluție unică la scară globală.

Fiecare fereastră a fost securizată individual cu o jaluzea reglabilă electric, cu 
posibilitatea de: reglare pe orizontală și înfășurarea completă în caseta din partea 
superioară a construcției jaluzelei. După coborârea și închiderea jaluzelelor, lamelele 
se închid ermetic, obturând complet fluxul de lumină în încăperi.

Pe suprafața lamelelor au fost instalate elemente fotovoltaice. Puterea totală 
fotovoltaică a unei ferestre cu jaluzea variază între 200 și 350 Wp. Pentru ca sistemul 
fotovoltaic a clădirii să permită funcționarea individuală a fiecărei secțiuni a ferestrei, 
acesta se bazează pe un sistem de optimizatori și un invertor central PV.
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AVANTAJELE SISTEMULUI

disponibilitate în câteva versiuni: fixe, rotative, rotative-pliate, 

o gamă largă de dimensiuni (limitare: sarcină vântului), 

înălțimea maximă a unui singur segment 4,5 m, 

posibilitatea integrării cu sistemul central al clădirilor, 

 curățare și întreținere ușoară a jaluzelelor și fațadelor, 

control asupra luminii de zi și a radiațiilor termice,  

aspect atrăgător,  

posibilitatea de proiectare a unei construcţii și instalări "personalizate". 

JALUZEA
COBORÂTĂ
- DESCHISĂ

JALUZEA
DESCHISĂ
RIDICATĂ

PÂNĂ LA JUMĂTATE

JALUZEA
RIDICATĂ
- ÎNCHISĂ

JALUZEA
DESCHISĂ
RIDICATĂ



CONTROL AUTOMATCLAPETE DE EVACUARE A FUMULUI 
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CLAPETE DE EVACUARE A FUMULUI - CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Pentru a asigura protecție împotriva efectelor nocive ale 
fumului în timpul unui incendiu, se utilizează sisteme 
de ventilație care permit producerea de zone fără fum. Ele 
pot fi realizate prin instalarea clapetelor de evacuare a 
fumului YAWAL.

Clapetele de evacuare a fumului sunt realizate din profile pentru 
construirea unei ferestre Yawal. Ca componente de acționare și 
control în clădire, sunt utilizate servomotoarele specializate, 
testate și certificate în conformitate cu EN 12101-2.

Fotografie: Biblioteca Municipală, Oświęcim
Proiect: Susuł & Strama Architekci
Executant aluminiu: Hossa Sp. z o.o., Katowice
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AVANTAJELE SISTEMULUI

posibilitatea de utilizare a servomotoarelor cu lanț, tijă, braț și cu 
acționare pneumatică i electrică, 

posibilitatea utilizării unor servomotoare unice și într-un sistem 
sincronizat - tandem, 

creşterea siguranţei la incendiu și facilitarea operaţiunii de stingere 
a incendiilor prin creșterea vizibilităţii și scăderea temperaturii în 
zona acoperişului,  

diversitatea și funcționalitatea ridicată a soluțiilor utilizate, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN FEREASTRA 
DE EVACUARE A FUMULUI

C
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M
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PARAMETRI TEHNICI - CLAPETE DE EVACUARE A FUMULUI

Dimensiunile maxime ale canatului ferestrei de mansardă

Permeabilitatea aerului 

Rezistenţa la vânt 

Coeficienți de evacuare

Unghiul maxim de deschidere a ferestrei de evacuare a fumului

Etanșeitate la apă, unghiul de înclinare 3˚, 45˚, 75˚ 

Greutatea canatului

1300 x 2000 mm

clasa 3 conf. PN-EN 12207

  

clasa C3/B3 conf. PN-EN 12210

  

care ia în considerare ieșirea vântului lateral

90˚ 

E1500 conf. PN-EN 12208 

până la 160 kg
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Utilizarea șinelor în sistem cu căruciorul superior permite plierea ușii 
indiferent de condițiile de la nivelul podelei. Versatilitatea soluției permite, de 
asemenea, realizarea ușilor pliante pentru elementele inferioare ale structurii, 
ghidajele fiind montate sub podea.

Soluția de uși armonice permite divizarea încăperilor în zone separate. 
Construcțiile pot fi realizate ca exterioare cu izolații termice, utilizând 
profilele PI 50N, TM 62, TM 62HI și TM 74HI, precum și ca pereți despărțitori 
interni bazați pe sistemele PBI 40E și PBI 50N.

• posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal.

• posibilităţi mari de amenajare a spaţiului,

• capacitatea de separare a încăperilor necesitatea de introducere a unor elemente 
suplimentare care ocupă spațiu valoros,

• posibilitatea deschiderii sistemice a spațiilor mari,

• simplitate și siguranță de utilizare,

AVANTAJELE SISTEMULUI 

SISTEME ARMONICE - CARACTERISTICILE SISITEMULUI

Fotografie: Executant: WIDOK, Łódź
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Zdjęcie: Budynek administracyjno – biurowy, Ostrava 
Wykonawca: TADOS FIREK Sp. z o.o., Radomsko

AVANTAJELE SISTEMULUI 

ACCESORII DE TÂMPLĂRIE ECONOMICE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI

La producţia de ferestre din sistemele TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI și PI 50N 
este posibilă utilizarea accesoriilor de tâmplărie destinate producerii de fe-
restre din PVC.

• o soluție universală care permite utilizarea accesoriilor de tâmplărie dedicate 
sistemelor din PVC,

• posibilitatea de utilizare a soluțiilor specializate destinate utilizării în construcții,

• O gamă bogată de accesorii de tâmplărie pentru ferestre batante, oscilo-
batante și basculante.

• alegerea liberă a mânerelor de suprafață,
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RC - SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE

RC - SISTEME ANTI-EFRACȚIE

CLASELE ANTI-EFRACȚIE ALE SISTEMELOR YAWAL 

Fotografie: Biblioteca Academiei Navale Poloneze, Gdynia - Proiect: WAPA Krzysztof Kozłowski / Executantul de aluminiu: Alprof Sp. z o.o., Gdańsk
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W asortymencie Yawal znajdują się drzwi panelowe oparte na systemie 
TM 77HI charakteryzujące się doskonałą izolacyjnością termiczną.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Atunci când luați decizia de a achiziționa o ușă de intrare 
pen-tru casă, trebuie să luați în considerare faptul că rolul 
lor s-a schimbat în ultimii ani.

Cea mai importantă sarcină rămâne în continuare protejarea 
interiorului casei de intruși și de frig. Cu toate acestea, ușile sunt 
acum o carte de vizită a casei noastre, deci este foarte important ca 
împreună cu elevația și ferestrele să formeze un întreg coerent.

Atunci când construim o casă, putem alege între uşile din lemn, 
oţel sau aluminiu. Acestea din urmă, au numeroase avantaje pe 
care probabil, nu le cunoaştem atunci când facem o achiziţie.

UȘI TIP PANOU YAWAL PRESTIGE

Ușile de aluminiu Prestige oferă căldură, securitate și confort membrilor 
2gospodăriei. Nivel foarte ridicat de izolare termică (Uf de la 1.1 W/m K, Uw de la 

20,7 W/m K) și acustică (Rw = 33 dB) și etanșeitatea la apă (clasa 7A), datorită 
construcției profilului cu trei camere, utilizării celor mai noi separatoare 
termice și a unei serii de garnituri interioare și exterioare. 

Ușile Prestige, datorită construcției complexe, ecologice, păstrează căldura în 
interior în timpul iernii, asigurând în același timp o răcoare plăcută în timpul 
verii, ceea ce se traduce printr-o reducere a costurilor de încălzire și aer 
condiționat.

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

DE ANI
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TM 102HI PRESTIGE - SISTEMUL DE UȘI TIP PANOU O IZOLARE TERMICĂ MAI BUNĂ

TM 102HI PRESTIGE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI

TM 102HI PRESTIGE - este cel mai recent sistem Yawal pentru producția de 
uși de intrare exclusive pentru clădiri pasive și eficiente din punct de vedere 
energetic, penttru o singură familie sau pentru mai multe familii.

Soluția pentru uși de tip panou a fost creată pe baza celui mai modern sistem disponibil 
în oferta YAWAL - TM 102 HI. Construcția profilului cu trei camere, în special soluția 
modernă de etanșare termică a ramei și articulației, permite obținerea celor mai buni 
parametri de izolare termică disponibili pe piață, care se potrivesc perfect tendinței 
pieței către eficiența energetică maximă a soluțiilor oferite. De asemenea, merită 
acordată atenție calității foarte ridicate a materialelor din care sunt realizate 
construcțiile.

Sistemul permite proiectarea ușilor moderne de intrare în toate configurațiile și asigură 
conexiunea sistemului cu construcțiile de ferestre și traversele TM 102HI.
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII 
TM 102 HI PRESTIGE - SOLUŢIE CU PRAG

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII EXTERIOARE 
CARE SE DESCHIDE TM 102 HI PRESTIGE

102 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

cea mai bună izolare termică, 

libertatea de a construi o ușă de intrare exclusivistă, indiferent de configurație, 

versiune cu panou cu fețe unilaterale și dublu față-verso, furniruite, 

etanșare centrală multi-componentă modernă pentru îmbinarea cadrului și a flanșei, 

garnitura de etanșeitate inovativ, multi-punct, 

posibilitatea conectării cu alte sisteme YAWAL.
 

rapiditatea și ușurința montajului, 

posibilitatea utilizării panourilor de orice tip cu aplicații din oțel inoxidabil și frezare 
decorativă, 

102 mm
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Grosimea construcției ușei

Grosimea panoului

Profilul ferestrelor

Profilul ramei

50 -102 mm

102 mm

102 mm

CARACTERISTICA SISTEMULUI

PARAMETRI TEHNICI - TM 102HI PRESTIGE

Permeabilitatea aerului

Impermeabil

Rezistența la vânt

Rezistenţă verticală la sarcină

Acustica

Rezistenţă la răsucirea statică

Rezistență la impact cu un corp moale

Clasa 4 (600 Pa)

8A (450 Pa)

Clasa 4 (1600 Pa)

Clasa 4 (1000 N)

34 dB

Clasa 4 (350 N)

Clasa 4 (700 N)

Coeficient de conductivitate termică 2Uf de la 0,7 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2
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TM 77 HI PRESTIGE - SISTEMUL DE UȘI TIP PANOU ASPECT ESTETIC ȘI MODERN

TM 77HI PRESTIGE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

TM 77HI Prestige este un sistem de uși de intrare de cea mai bună 
calitate pentru case unifamiliale sau multifamiliale.

Soluția vă permite să realizați canatul într-un singur plan în raport cu 
cadrul (profil invizibil al canatului) sau pe o singură față plană. Datorită 
utilizării unui sistem de izolație termică cu trei camere și a unor 
separatoare termice noi, produsul este caracterizat de proprietăți 
termice excelente și de capacitatea de a elimina solicitările termice 
induse de diferențele de temperatură.

Acest sistem vă permite să reduceți consumul de energie, datorită 
căruia reduceți costurile de întreținere a casei. Sistemul de uși panou 
este compatibil cu sistemul de ferestre TM 77HI, ceea ce face posibilă 
crearea structurilor în diferite configuraţii.
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SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII EXTERIOARE CARE SE DESCHIDE 
TM 77 HI PRESTIGE

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A UŞII 
TM 77 HI PRESTIGE - SOLUŢIE CU PRAG                    

 - z panelem jednostronnie licowanym,

• możliwość wyboru izolatora lub uszczelki centralnej,

• wysoka estetyka dzięki zastosowaniu ukrytych zawiasów, dostępność produktu w różnych wersjach:

• możliwość zastosowania paneli o dowolnym wzorze z aplikacjami ze stali nierdzewnej oraz ozdobnym frezowaniem,

 - z panelem dwustronnie licowanym,

• szybkość i łatwość montażu,

• trwałość koloru, łatwość czyszczenia,
• szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL, kolory strukturalne i drewnopodobne,

• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

• wysoka izolacyjność termiczna,

2• głębokość zabudowy równa 77 mm, Ud od 0,8 W/m K - drzwi pasywne,

77 mm

AVANTAJELE SISTEMULUI

estetică înaltă datorită utilizării balamalelor ascunse, disponibilitatea produselor 
în diferite variante: 
- cu panou într-un singur plan în raport cu cadrul dintr-o parte,
- cu panou într-un singur plan în raport cu cadrul din ambele părți, 

posibilitatea de alegere a izolatorului sau garniturii centrale, 

montaj rapid şi uşor, 

posibilitatea de folosire a panourilor de orice tip cu aplicaţii din oţel inoxidabil 
și freză decorativă, 

Izolare termică foarte înaltă, 

durabilitatea culorii, curățare ușoară, 

gamă bogată de culori - paleta RAL, culori structurale și imitaţie de lemn, 

posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal. 
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Adâncimea structurală a ușii

Grosimea panoului

Profilul canatului

Profilul ramei

30÷77 mm 

77 mm 

77 mm 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

PARAMETRI TEHNICI - TM 77HI PRESTIGE

Permeabilitatea aerului 

Rezistența la apă 

Coeficient de conductivitate termică 

Izolare fonică

clasa 4 conf. PN-EN 12207 

clasa 7A conf. PN-EN 12208 

2Uf = de la 1,1 W/m K conf. PN-EN ISO 10077-2 

Rw = 33 dB conf. PN-EN ISO 140-3 



HIGIEJA NIKE KLIO 

EUROPA DAFNE TALIA
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Oferta Yawal S.A. cuprinde 15 modele de bază de uși tip panou (dimensiunea maximă a panoului 
1250x2500 mm).

Caracterul individual poate fi obținut prin:

- aplicații decorative și freze aplicate la cerere pentru panouri de ușă. Gama lățimii de frezare este cuprinsă între 
10 și 60 mm.

- gamă bogată de iluminări,

- mânere executate din oțel inoxidabil, plastic sau mânere și clanță. Toate ușile sunt echipate standard cu un mâner 
de interior din oțel inoxidabil și un mâner/clanță de exterior din oțel inoxidabil,

- posibilitatea de alegere între acoperirile din paleta RAL, suprafețele anodizate, nuanțele metalice sau efectele 
structurale, precum și panourile tradiționale de sticlă sau imitația lemnului,

- sisteme de accesorii de tâmplărie selectate corespunzător: balamale ascunse, tip rolă sau de suprafață,

MODELE DE UȘI DIN ALUMINIU TIP PANOU YAWAL PRESTIGE

DE ANI



TEMIDA HESTIA HARMONIA

DEMETER MUZA KORA 

PERSEFONA KALIOPE EOS 
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DE ANI



Yawal S.A.
ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T: +48 34 352 88 00

www.yawal.com
 

Reprezentant oficial: Alexiana Group, Calea Bucovinei 90, Rădăuți 725400, Romania
T. +40 (0230) 560 560, M. +40 755 111 222, www.alexiana.ro 
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