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KÖMMERLING 76 Dorazový systém

Odhalte

v í c e ži vo t ní k valit y
KÖMMERLING 76
Okenní a dveřní systém se
stavební hloubkou 76 mm

Systém KÖMMERLING 76 patří ve své třídě k jedněm z nejmodernějších
a nejlepších okenních a dveřních systémů. Nejvyšší kvalita, znatelná úspora
energie, optimální ochrana proti hluku, spolehlivá ochrana proti vloupání
a rozmanitá škála možnosti koncepčních řešení – se systémem
KÖMMERLING 76 učiníte to správné rozhodnutí, čímž budete neustále
zvyšovat svou životní kvalitu.

Nejlepší systém
ve své tríde
KÖMMERLING 76 nezná žádné
kompromisy, proto vám nabízí veškeré
výhody moderních oken. Od designu
přes funkčnost, stavební fyziku
a vynikající tepelně izolační hodnoty
až po ochranu životního prostředí
a zachování hodnoty splňuje dnešní,
ale především i všechny budoucí
požadavky na něj kladené.

Profil s perfektními izolačními
vlastnostmi Uf = 1,1 W/m2K, šetří
náklady a energii.
Zvýšení životní pohody díky vyšší
ochraně proti hluku.
Více bezpečnosti díky konstrukci
profilů s možností integrování
prvků na ochranu proti vloupání.
Nenáročný na údržbu díky svým
robustním a povětrnostním vlivům
odolným vnějším stěnám.
Vysoký komfort ovládání
a dlouhodobě zajištěná spolehlivost
díky použití nejmodernějších
technologií ovládání.
K dodání v barvě bílé stejně jako
v provedení dřevěných dekorů
a uni barev.

Inovativní technologie
Konstrukce systému KÖMMERLING 76
je vytvořena inovativně s přihlédnutím
k využití trojitého zasklení a dalších
bezpečnostních či protihlukových skel
až do tloušťky 48 mm. Díky inteligentně
navrženému systému je odborná výměna
starých oken za nová okna z profilace
KÖMMERLING 76 rychlá, čistá a bez
zbytečných nákladů. Jediný problém
je tedy vybrat tu správnou barevnou
kombinaci pro vaše nová okna.
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