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Disfrute das vis tas

Sistemas Deslizantes

PremiLine

PremiDoor

Parale la

Art iculada

Gui lhot ina

SF3

Elegância

e precisão
c o m o s s i s t e m a s K Ö MM E R L I N G

Desenhos elegantes e cuidados ao

pormenor combinam-se com a tecnología

de precisão dos sistemas KÖMMERLING.

Os sistemas deslizantes KÖMMERLING

conseguem os melhores níveis de

isolamento e uma grande resistência

contra as agressões externas.



Sistema PremiLine

O perfil PremiDoor tem um valor U = 1,7W/m2 e permite alojar vidros

até 39 mm de espessura. Uma corrediça PremiDoor com um vidro de

baixa emissividade (radiação) pode atingir um isolamento até 0,7 W/m2,

um nível de isolamento realmente espectacular.

Este sistema pode ser construído com 2, 3 ou 4 folhas que podem

alcançar até 3 metros cada uma, e permite variantes distintas de folhas

fixas e móveis, oferecendo uma grande variedade de soluções

arquitectónicas.

Todos os perfis KÖMMERLING levam o selo greenline® que garante o seu

excepcional equilíbrio ecológico.

A fórmula exclusiva do PVC KÖMMERLING, não utiliza metais pesados e

incorpora aditivos benéficos para o Meio Ambiente como o cálcio e o zinco. Além

disso, é um material 100% reciclável e muito resistente que ajuda a melhorar

a eficácia energética da sua casa graças à sua grande capacidade de isolamento

térmico.

As janelas com perfis KÖMMERLING trazem bem-estar e conforto ao seu lar

com a tranquilidade de estar a ajudar na conservação do Meio Ambiente.

O perfil PremiLine conta com três câmeras de isolamento

e permite envidraçamentos desde 4 até 28 mm de

espessura. Além disso, pode fabricar-se com 2, 3 e 4

folhas.

Sistema PremiDoor

Quase todas as corrediças KÖMMERLING estão
disponíveis em várias cores e acabamentos em
madeira. Consulte as amostras de cor da
KÖMMERLING no nosso site da internet:
www.clubdajanela.com

A corrediça SF3 é ideal para os pequenos
espaços. É um sistema muito versátil para janelas
até 4 folhas.

O caixilho tem três câmeras e 58 mm de
profundidade e é compatível com o sistema
Eurodur 3S.

Possui excelentes prestações técnicas e óptimos
níveis de orçamentos muito em conta.

Corrediça oscilo-paralela :

As ferragens permitem a sua abertura deslizante e um fecho
hermético sobre um único plano.

Também é possível com os perfis dos sistemas de abertura lateral
Eurodur 3S ou EuroFutur Elegance mantendo todas as suas
propriedades.

Sistema SF3

Mogno Embero Verde Pinho Nogueira

Corrediça vertical :

Mais conhecida como Guilhotina. Actua com o sistema Série 450
e é muito utilizada em outros países europeus.

Corrediça articulada ou retráctil :

O mecanismo de folhas móveis/articuláveis permite libertar a
superfície obtendo a abertura que se deseja.

Isto é possível com os sistemas Eurodur 3S ou EuroFutur
conseguindo alcançar níveis excelentes de hermeticidade e
isolamento.

PremiDoor

PremiLine

Portas e janelas

corrediças
SF3

Sistemas especiais

A corrediça elevadora PremiDoor combina
um elegante desenho com a tecnologia mais
avançada da KÖMMERLING que permite
construir elementos de fecho de dimensões
espectaculares com um deslizamento muito
leve.

O perfil conta com 4 câmeras de isolamento
e um fecho hermético de dupla junta que
garante a sua estanquicidade. O mecanismo
de onde a folha se eleva sobre si mesma tem
um manejo muito fácil. Além disso, o caixilho
incorpora um grande reforço de alumínio que
lhe confere uma grande resistência.

Além do mais, este avançado sistema
destaca-se pelos seus insuperáves valores

de isolamento térmico e acústico.

O sistema PremiLine é a última geração de perfis
deslizantes da KÖMMERLING.

Este sistema, utilizado em portas e janelas, foi
especialmente desenhado pensando na sua
comodidade.

Consegue um deslizar suave e silencioso graças à
sua sólida estrutura e ao desenho das suas calhas
em aço inoxidável.

O seu aperfeiçoado desenho estético da folha
duplamente biselada combina na perfeição com todo
o tipo de decorações.

A KÖMMERLING oferece uma ampla

gama de sistemas deslizantes que se

adaptam a todos os espaços e estilos

com a garantia de qualidade da marca

líder na Europa.

Acabamentos em madeira

Perfeito acabamento
dos cantos

Rodas e calhas em
aço inoxidável

Secção central reforçada para
maior estabilidade

+: Folha fixa / ↔: Folha móvel

+: Folha fixa / ↔: Folha móvell


