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Kies de kleur

di e bij u p a st.

Een kleurrijk

meesterwerk.

Natuurlijke uitstraling.
De mat satijnen afwerking zorgt voor een mooie uitstraling, zowel aan de
buitenzijde als aan de binnenzijde. Het profiel voelt en ziet er natuurlijk
uit. Zo heeft u een PVC-profiel nog nooit ervaren!

Natuurlijke aardkleuren, donkere of
metallic kleuren
Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van een
gebouw en geven het zijn eigen unieke karakter. Naast vorm en elegantie
van de materialen, spelen de kleuren in het bijzonder een belangrijke
rol. Om deze redenen kan u kiezen voor Kömmerling profielen met een
superkrachtige kleurlaag en een superieure mat satijnen afwerking genaamd
proCoverTec. Een innovatieve kleurtechnologie die duurzaamheid en
esthetiek combineert.

KLEUR
Geniet van ware kleuren
Enkel aan de buitenzijde of het hele profiel in éénzelfde kleur,
binnen en buiten. Door ons uniek systeem krijgt uw raam aan
alle zijden de kleur die u kiest, inclusief de sponning.

BESCHERMING
De perfecte combinatie van bescherming en kleur.
proCoverTec biedt de maximale bescherming voor uw ramen.
Robuust, kleur - en vormvast.

GEBRUIKSGEMAK
Geef vuil geen kans. Wat mooi is, moet mooi blijven.
Op deze unieke afwerking hebben stof en vuil nauwelijks een
kans. Zo makkelijk was schoonmaken nog nooit!
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K i es d e passe n de
k le u r.
Cream

Pearl

Cloud

Elephant

RAL 9010

RAL 7004

RAL 7011

Z6

Z2

W4

Stone

Truffle

Ash

Midnight

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 8022

X8

X9

W0

W3

Sahara

Navy

Wood

RAL 1001

RAL 5011

RAL 8014

Z0

X4

W1

RAL 9001
Z5

De afgedrukte kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren. Niet alle kleuren
zijn standaard te verkrijgen, informeer bij een van onze erkende vakbedrijven.
Meer info: www.kommerling.be

M etallic k l e u r.
proCoverTec is nu ook in een metallic uitvoering verkrijgbaar. Ons innovatieve kleursysteem sluit
hiermee aan op de nieuwste trend bij architecten. Er zijn vier metallic kleuren toegevoegd aan
het bestaande kleurengamma: Bronze, Silver, Iron & Titanium. De mat satijnen look & feel van
proCoverTec wordt levendiger door de toevoeging van subtiele glinsteringen. Door veranderende
lichtinval ontstaat er elke keer een ander kleureffect.
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Silver

Iron

Titanium

YO

Y1
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Y3

Full- Cover
k leur ro ndom .
De nieuwe proCoverTec
technologie maakt uw
huis compleet.
U kan kiezen tussen de

Full-Cover

éénzijdige versie buiten of de
unieke rondom coating de

Het gehele raamprofiel binnen

„Full-Cover“.

en buiten inclusief de sponning
in de kleur van uw keuze. Met
proCoverTec krijgt uw raam
rondom uw favoriete kleur.

De perfecte
combinatie van kracht
protected by colour

Robuust
proCoverTec is de perfecte combinatie tussen kracht en kleur.
proCoverTec zorgt dat warmte en kou geen invloed hebben op uw profielen
en dat ze jarenlang als nieuw blijven. Vastklevende vuildeeltjes op het
profieloppervlak wordt geminimaliseerd. Voor het reinigen gebruikt u enkel
water en een spons.

Kleurvast
Glans en kleur zijn met proCoverTec veilig. Door de UV-werende eigenschappen
heeft de zon nauwelijks invloed. De superkrachtige kleurlaag van proCoverTec
zorgt voor een goede kleurstabiliteit, en er wordt minder warmte opgenomen.
Dit betekent dat de vormstabiliteit van het venster kan gegarandeerd worden.
Er is een hogere Uv-bescherming die de visuele look behoudt van uw raam en
dit voor de komende generaties !

B l i j v e n d e b e s c h e r m i n g m e t p r o C o v e r Te c .
Dankzij deze innovatieve technogie worden water en vuil direct
afgestoten. De proCoverTec is ontworpen om zelfs de meest ongunstige
weersomstandigheden te weerstaan. Geniet van het onderhoudsgemak en uw
gezellige huis, want zo makkelijk was schoonmaken nog nooit.
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