Sisteme de ferestre marca KÖMMERLING

KÖMMERLING 88
Noile sisteme de ferestre termo-izolante

KÖMMERLING 88 Noile sisteme de ferestre termo - izolante

Deschidere spre

noi persp ective
Izolatie de inalta calitate, profil cu
sapte camere de termo izolare si
andacime constructiva de 88 mm

Noul profil KÖMMERLING 88 deschide un potential de expansiune pentru
solutii creative si economice de design. KÖMMERLING 88 - noua libertate
pentru a realiza propriile idei cu usurintă desavarsita.

Un nou sistem de la profine
impune standardele
Ceea ce se construiste astazi va
modela locuintele noilor generatii.
Din acest motiv, trebuie să ne
întrebăm întotdeauna ce arhitectură
și ce tehnologii vor fi lăsate in urma.
În acest sens, o mare atenție este
acordată cerințelor tot mai mari de
eficiență energetică și durabila asupra
resurselor si asupra funcției de
protecție a casei.
Puntea de legatura dintre sistemele
de 76 mm și 88 mm este nivelul
de compatibilitate prin utilizarea
armăturilor identice, a garniturilor şi
a profilelor de legătură, precum și
tehnologiile de upgrade opţionale, cum
ar fi AluClip, AluClip Pro, AddOn și
proEnergyTec .

Garnitura inovatoare a cercevelei si
modul de integrare al armaturi de otel
in profile, formeaza o a opta camera a
sistemului KÖMMERLING 88, valoarea
coeficentului de izolare termica al
profilului ajungand la
Uf = 0.79 - 0.95 W/(m²K).
Sistemul KÖMMERLING 88 de la profine
este proiectat pe trei nivele de etansare.
Etansare termica dispusa central,
etanseitate impotriva intemperiilor si a
apei si o etansare fonica cu o valoare
de panala 48 dB (SSK 5).
Libertatea realizarii spatiilor vitrate de
mari dimensiuni pana la 2,5m inaltime.
Sistemul ofera o gama largă de spatii
vitrate de la 24 mm până la 56 mm
grosime pentru diverse tipuri de geamuri.
Usor de intretinut.
Eficiență economică deosebita,
recomandat pentru casele pasive
Uw = 0,72 W/(m²K) si pentru o durata
lunga de functionare.
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