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KÖMMERLING Eurofine
Son teknolojik niteliklere sahip
pencere Sistemi.

Dünyadaki doğal kanakları
koruyan tek pencere
sistemi!
Dünya genelinde enerji ve hammaddelerin
azalmasından dolayı doğal kaynakları dikkatli
kullanmak gerekiyor. KÖMMERLING markası
herzaman doğal kaynakları en iyi şekilde
kullanmaya özen göstermiştir. Bunun için
üretim sistemini yenileyerek, Regenerat (geri
dönüşümlü) profiller üretmeye başlamıştır.
Eurofine Regenerat olan ilk profil sistemidir.
2,7mm et kalınlığında Class B ve 5 odacıklı
olarak üretilen modern bir seridir.

i

Uf-Değer

Yeni teknolojik sistemlerle

geleceğe yönelik yatırımlar
KÖMMERLING Eurofine
Huzur, Güvenlik ve konfor kendinize ait dört duvarın değerini belirler. Bu nedenle
pencere seçiminizde yaşam kalitesine uygun olarak geliştirilmiş çözümler aramalısınız.
KÖMMERLING pencere sistemi Eurofine tamamen son teknolojiye göre tasarlanıp
üretilmiştir. Eurofine günümüzün inşaat sahiplerinin yüksek beklentilerine ve önemli
taleplerine uygun olup avantaj sağlamaktadır.
KÖMMERLING Eurofine sayesinde enerji tasarrufu sağlanıyor ve evinizin sıcaklığı ile artan
huzuru hissedebiliyorsunuz. Bu ısı yalıtımı sağlayan ise yenilikçi 5 odacık tekniği ve daha
geniş yüzeyidir. Yuvarlanmış dış hatları ve eğik köşeleri sayesinde pencereniz çağdaş ve
uyumlu bir dış görünüme sahip olmaktadır. Ahşap desenli veya farklı renk seçenekleri
Size kişisel tasarımlarınızda özgürlük sağlamaktadır.

Güçlü Isı Yalıtımı
Yüksek Ses İzolasyonu
Daha fazla Güvenlik
Çekici Dizayn
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Dünya genelinde enerji ve hammaddelerin
azalmasından dolayı doğal kaynakları dikkatli
kullanmak gerekiyor. KÖMMERLING markası
herzaman doğal kaynakları en iyi şekilde
kullanmaya özen göstermiştir. Bunun için
üretim sistemini yenileyerek, Regenerat (geri
dönüşümlü) profiller üretmeye başlamıştır.
Eurofine Regenerat olan ilk profil sistemidir.
2,7mm et kalınlığında Class B ve 5 odacıklı
olarak üretilen modern bir seridir.
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Güçlü Isı Yalıtımı
Yüksek Ses İzolasyonu

geleceğe yönelik yatırımlar
KÖMMERLING Eurofine
Huzur, Güvenlik ve konfor kendinize ait dört duvarın değerini belirler. Bu nedenle
pencere seçiminizde yaşam kalitesine uygun olarak geliştirilmiş çözümler aramalısınız.
KÖMMERLING pencere sistemi Eurofine tamamen son teknolojiye göre tasarlanıp
üretilmiştir. Eurofine günümüzün inşaat sahiplerinin yüksek beklentilerine ve önemli
taleplerine uygun olup avantaj sağlamaktadır.
KÖMMERLING Eurofine sayesinde enerji tasarrufu sağlanıyor ve evinizin sıcaklığı ile artan
huzuru hissedebiliyorsunuz. Bu ısı yalıtımı sağlayan ise yenilikçi 5 odacık tekniği ve daha
geniş yüzeyidir. Yuvarlanmış dış hatları ve eğik köşeleri sayesinde pencereniz çağdaş ve
uyumlu bir dış görünüme sahip olmaktadır. Ahşap desenli veya farklı renk seçenekleri
Size kişisel tasarımlarınızda özgürlük sağlamaktadır.
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