
KÖMMERLING 76 
Aanslagdichtingssysteem 

V e n s t e r s  e n  d e u r e n  i n  P V C

Het  topmerk bi j  u i tstek .



  Een hoog warmte-isolerende  
aanslagdichtingssysteem met staal-
versterking en met een bouwdiepte 
van 76mm heeft in de standaarduit-
voering al een Uf-waarde van  
1,1W/(m²K).

  Uitgebreid aanbod aan beglazingen 
tot en met 50 mm voor ontwerpen 
met modern drievoudig glas 
of modern functioneel glas. 
(veiligheids-, inbraakwerend-, 
geluidswerendglas)

  Betere levenskwaliteit dankzij  
perfecte geluidsisolatie.

  Extra veiligheid dankzij de  
inbraakwerende kenmerken.

  Stevige en weerbestendige opper-
vlakken die gemakkelijke te  
onderhouden zijn.

  Behoudt zijn waarde dankzij de 
duurzaamheid  en een uitstekende 
kwaliteit. 

  Smalle profielen die de lichtinval 
optimaal benutten.
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Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of verbouwen van uw  
woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Hoge energiewinsten, tijdloze stijl 
en duurzame kwaliteit zijn de beslissende factoren. Ze verhogen de waarde van uw 
woning en bieden comfort en stabiliteit voor uw gezin.

O n t d e k

meer  levenskwal i te i t .

KÖMMERLING 76 is het beste 
systeem in zijn klasse.  

Het is een uniek, universeel systeem 
dat verkrijgbaar is in talloze variaties 
en kleuren. Het biedt gloednieuwe 
ontwerpmogelijkheden om een duurzame 
leefomgeving te creëren voor klanten die 
hun woning bouwen of renoveren.

Het ontwerp is zo vernieuwend dat 
zelfs drievoudige beglazing met modern 
isolerend glas mogelijk is, ondanks het 
eerder smalle profiel. 

Dankzij het innovatieve montageconcept 
kan een professionele installatie snel, 
schoon en eenvoudig worden uitgevoerd. 
Hierdoor kunt u zonder problemen oude 
ramen vervangen door nieuwe, moderne 
ramen met het KÖMMERLING 76 systeem.

 

 



  De modernste  
kamertechnologie

      De kamers zijn ontworpen op 
basis van de nieuwste bere-
keningsmethoden om hoge 
isolatiekenmerken voor warmte en 
geluid te verzekeren, tevens creëert  
men een een optimale profielstabiliteit  
en sterkte om bv een zware beglazing  
te dragen.
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  Veilige functionaliteit

      De dragende onderdelen 
zijn verbonden met verschil-
lende profielwanden en een 
extra verdikking met speciale  
schroeven in de belangrijkste  
dragende zones.
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  Hoge thermische  
isolatiewaarde

      Het KÖMMERLING 76 
behaalt uitstekende isola-
tiewaarde van Uf = 1,1 W / 
(m2K) in de standaarduitvoe-
ring.
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  Uitzonderlijke vormvastheid

      Door speciale inwendige nok-
ken blijven de stalen  
versterkingen perfect op hun 
plaats zitten.
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  Beglazing

      Grote keuze aan beglazing: 
van 50 mm tot driedubbele 
beglazing, of speciaal  
functioneel glas.
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  Flexibele en eenvoudige plaatsing

      De plaatsing kan worden uitgevoerd met normale 
muurankers of montagebouten 
doorheen de staalversterking, of met specifieke mon-
tagebouten doorheen de speciale bout-kamer. De installa-
tie gebeurt op een snelle, eenvoudige en veilige manier.
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O n t d e k

onze bi jpassende deuren.

Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van een 
gebouw en geven het zijn eigen unieke karakter. Wat uw wensen ook zijn, met 
KÖMMERLING 76 ontwerpt u ramen en deuren die voldoen aan uw persoonlijke 
voorkeuren. Zowel inbraakveilige- als geluidswerende deuren staan ter  
beschikking met hun aangepast beslag.

  Huis-, balkon- en terrasdeuren.

  Uitstekende bescherming tegen  
indringers: tot en met weerstandsklasse 2 (WK 2).

  Zeer hoge stabiliteit door specifiek  
gedimensioneerde staalversterkingen en  
meelasbare hoekverbindingen.

  Maximale vleugelgrootte:  
Voordeur, één deurvleugel 1200 x 2400 mm 
Voordeur, tweede deurvleugel 1000 x 2400 mm

  Speciaal functioneel glas of traditionele deurbeglazing 
tot 50 mm.

  Uitstekende dichtheid door een dubbele dichting  
van de drempel.

  Perfect bestand tegen regen en wind.

  Hoge thermische isolatie.

  Brede waaier aan ontwerpmogelijkheden  
met een uitgebreid kleurenassortiment,  
gestructureerde oppervlakken en stijlvolle aluminium 
voorzetschalen.

KÖMMERLING 76 is niet alleen ons innovatiefste, maar ook ons meest uitgebreide systeem voor 
ramen en deuren. Het voldoet aan al uw wensen.


