
C o n h e ç a  a s  s u a s  j a n e l a s

Sistemas de perfis para janelas
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N º . 1  n a  E u r o p a
A Kömmerling é o primeiro fabricante de sistemas de perfis em PVC da
Europa em janelas. A aceitação dos seus produtos por arquitectos 
o pelos demais professionais da construção deve-se sobretudo à sua
extraordinária capacidade de isolamento térmico e acústico, à sua
adaptabilidade a qualquer desenho e estilo arquitectónico e à imbatível
relação qualidade/preço. Presente em toda a Europa, desde os países frios
nórdicos até aos cálidos do Mediterrâneo, desde Portugal até à Polónia, 
a Kömmerling mantém a sua liderança no continente, quer seja em 
edifícios novos, quer seja na altura de empreender reabilitações em qualquer
edifício, cumprindo e superando sempre todas as Directivas europeias
no que se refere à qualidade, segurança e poupança energética.
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A q u í  n a s c e
a  J a n e l a  d o  F u t u r o

Em 1967 a Kömmerling iniciou o fabrico em série de perfis para
janelas utilizando uma fórmula revolucionária e própria em PVC
baseada em elementos tão comuns como o sal e o petróleo.
Nascia assim um novo conceito de fabrico de janelas que se foi
aperfeiçoando e evoluindo até chegar aos nossos dias.

Este desenvolvimento contínuo e imparável tem um papel
fundamental para os peritos e os profissionais qualificados que,
com a sua plena e continuada dedicação, continuam a investigar
para oferecer sempre as melhores soluções técnicas e
estéticas no que toca a sistemas de fecho.

Não devemos esquecer os fortes investimentos em I + D que a
Kömmerling realiza anualmente em benefício quer dos seus
produtos quer com os seus clientes. À qualidade e garantia que
oferecem as janelas fabricadas pela Kömmerling, há que
acrescentar a sua fácil instalação, as suas vantagens em relação
a outros sistemas de fecho, a hermeticidade acústica, a
poupança energética e a sua longa duração em perfeitas
condições.

Todos estes factores têm contribuído
para solidificar a presença e a
expansão da Kömmerling em mais de
30 países, quer seja através de
fábricas próprias (Alemanha, Espanha,
Polónia, China, etc.,) de sucursais, ou
então mediante delegações, que para
além disso têm ajudado a posicionar-
se na dianteira do mercado da janela.

Actualmente, a Kömmerling faz parte
do Grupo PROFINE, líder indiscutível
europeu na fabricação e venda de
perfis em PVC.

�
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A  Q u a l i d a d e

A Kömmerling tem-se caracterizado sempre pelo seu
dinamismo empresarial. Boa prova disso, é o
desenvolvimento levado a cabo em Espanha e Portugal desde
sua instalação através de uma extensa rede de fabricantes e
distribuidores de sistemas de fecho em PVC. Este êxito tem
sido ainda mais consolidado graças à crescente presença nos
países  Ibero-americanos onde a Kömmerling já se converteu
numa marca de destaque no mercado da janelas.

Este êxito não se deve de forma alguma ao acaso, mas
antes a dois factores fundamentais: à exigente selecção
das matérias-primas com as quais realiza a sua fórmula de
PVC, e à tecnologia e instrumentos de precisão utilizados
na sua fabricação.

�
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Estas características, unidas ao que atrás foi assinalado, completam o círculo
da qualidade implantado pela Kömmerling.  Os seus perfis, uma vez
produzidos, são controlados  sistematicamente  ao longo do processo de
fabricação diária , comprovando-se deste modo que a sua  qualidade cumpra
sempre com as máximas exigências.

São realizadas provas e ensaios sobre a impermeabilidade ao ar e à água, a
resistência perante as fortes pressões do vento, etc. , sempre  com o
objectivo de atender aos pedidos e às necessidades dos nossos utilizadores.
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Os selos de qualidade obtidos têm sido
vários,  mantendo-se a Kömmerling o
primeiro fabricante que recebeu o selo
espanhol de  qualidade  AENOR  pelo
seu  perfil Eurodur. Também possui o de
Empresa Registada, bem como um
certificado de reconhecimento por ter
implantado um Sistema Global de
Qualidade. São múltiplos os prémios de
reconhecimento de organismos oficiais
e independentes que acreditam a
qualidade dos seus perfis.
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Hoje em dia o critério de sustentabilidade ambiental está presente na
filosofia de trabalho de qualquer sector, e também no da construção.

No sector das janelas, em que se exige janelas isolantes tal como a
Kömmerling as vem fabricando desde há várias décadas, oferecendo
sempre os níveis de isolamento mais elevados, quer acústico, térmico
ou de permeabilidade face aos elementos naturais. 

Nesta nova era onde todas as leis e o sentido comum nos conduzem a
uma Construção Sustentável, podemos afirmar que a escolha de
sistemas de perfis em PVC na fase de instalar as suas janelas, é a
melhor opção quando se quer cumprir todos os critérios de
sustentabilidade e poupança energética.

C o n s t r u ç ã o  S u s t e n t á v e l�
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Desde 1982 que os sistemas Kömmerling vêm promovendo uma
arquitectura que melhore o conforto e a poupança energética

adiantando-se em décadas às leis que agora começam a entrar em
vigor.

Como consequência desta sensibilidade ambiental levou-se a cabo o
desenvolvimento do conceito Greenline, que mais à frente falaremos.
Todo este esforço levou a que a Kömmerling seja hoje o líder de
mercado e uma referência no sector.
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� O  I s o l a m e n t o  T é r m i c o

Todos nós gostaríamos de manter uma temperatura estável
durante todo o ano na nossa casa. No entanto, isto parece ser
uma “missão impossível” sem a ajuda de uma boa climatização.
Com a instalação de janelas fabricadas com perfis Kömmerling
esta situação pode alterar-se radicalmente já que a baixa
condutividade técnica dos perfis em PVC Kömmerling, e a
possibilidade de fabricar sistemas de fecho com diversos tipos de
vidros isolantes, permitem manter dentro da habitação um clima
perfeito independentemente do frio ou do calor que possa fazer
no exterior.
O superior isolamento das janelas em PVC comparadas com as
produzidas com materiais como o alumínio explica-se facilmente
por uma simples lei física: quanto mais baixa é a condutividade
térmica de um material, maior é o seu isolamento. O coeficiente
de condutividade do PVC (0,16 W/mK) face ao alumínio (206
W/mK) dá-nos uma ideia da melhoria qualitativa que implica o
instalar janelas em PVC nas nossas casas.
Se à baixa condutividade térmica dos perfis Kömmerling lhe
juntarmos um adequado envridaçamento isolante, o gasto de
energia para a climatização (ar condicionado e aquecimento) pode
chegar a uma redução até cerca de 75 % em relação às janelas
antigas equipadas com vidros simples. Em questão de poupança,
a Kömmerling oferece sempre as melhores expectativas.
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O sistema EuroFutur Elegance de 70mm da Kömmerling
caracteriza-se pela sua estabilidade, resistência e por um
funcionamento garantido durante longo tempo. As janelas
testadas com este sistema alcançam a classificação máxima em
resistência ao vento, ao ar e à estanqueidade à agua, sendo os
valores obtidos num ensaio para uma janela oscilo-batente de
1,20 x 1,20 m realizado pela CIDEMCO, os seguintes:

Permeabilidade ao ar (quantidade de ar que passa através de
uma janela ou porta fechada): Qualificação 4 - Grau mínimo de
impermeabilidade ao ar.

Estanqueidade à água: Qualificação E1050 - Grau máximo de
estanqueidade à água.

Resistência ao vento (frontal relativa e deterioração da janela):
Classe C5 - Grau máximo de resistência ao vento.

9
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Benef íc ios  face ao Ar,
à  Água e  à  Contaminação

A tecnologia utilizada para fabricar janelas com os
sistemas Kömmerling permite uma total estanqueidade à
água, ao vento e à contaminação. Para além dos cantos
das janelas fabricadas com os perfis dos sistemas
Kömmerling serem soldadas e não coladas, a montagem
das suas juntas de estanqueidade em borracha sintética
é perfeita. Como consequência, estas janelas tornam-se
as mais herméticas do mercado, evitando além disso a
condensação interior da humidade.

�
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I s o l a m e n t o  A c ú s t i c o

Todos sabemos que o bem-estar dentro de casa é
primordial e há que tratar de conseguir um equilíbrio óptimo
entre o nível de ruído exterior e o conforto acústico interior,
razão pela qual os perfis em PVC Kömmerling oferecem
distintas opções na altura de realizar a construção das
janelas, oferecendo o isolamento acústico adequado às
necessidades do seu lar e obter assim a melhor qualidade
de vida na sua casa.

Este conforto não era possível anteriormente devido aos
próprios materiais de produção das antigas janelas, no
entanto, actualmente, conseguir uma melhor qualidade de
vida na sua casa não é difícil graças aos perfis Kömmerling.

É conveniente recordar que o melhor isolamento acústico não
é aquele que nos separa do mundo exterior mas sim aquele
que melhor se adapta à nossa própria situação. Informe-se
sobre as distintas possibilidades que são oferecidas e escolha
a que melhor se adapte ao seu caso particular. Solicite a
nossa ajuda sem qualquer tipo de compromisso.

�
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Este diagrama de frequências corresponde
a uma janela de uma folha oscilo-batente
com perfis EuroFutur da Kömmerling,
vidros 6/16/4 e medidas de 1,25 x 1,50 m.
O valor do isolamento acústico obtido no
ensaio (Rw,p) foi de 38 dB.

De acordo com o uso da casa e o nível do ruído exterior, se
determinam as necessidades de isolamento da janela (uma
redução moderada da intensidade sonora será sentida como
uma grande redução da sensação do ruído). Instalando janelas
com perfis Kömmerling, consegue-se reduzir até 45 dB de
acordo com o tipo de vidro usado.

Redução de 10 dB(A) Sensação 1/2
do ruído anterior

Redução de 30 dB(A) Sensação 1/8
do ruído anterior

Redução de 50 dB(A) Sensação 1/32
do ruído anterior

Necessidade de isolamento acústico
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Dois elementos tão habituais na nossa vida como o petróleo e o sal são os
elementos principais que se necessita para a elaboração do PVC. Durante a
elaboração e a manipulação do PVC não se desprendem gases nem
substâncias tóxicas que possam ser consideradas agressivas para o ser
humano ou para o meio ambiente. Este compromisso com o meio
ambiente iniciado logo na produção mantém-se uma vez instalada a janela
e durante toda a vida útil da mesma. Um vez que esta tenha cumprido a
sua função, é retirada, o que normalmente nunca ocorre antes de passados
cinquenta anos. Os seus perfis podem ser reciclados de forma segura para
produzir novas séries de PVC da mesma qualidade. Podemos daqui concluir
que o seu excelente equilíbrio ecológico, unido às suas qualidades
isolantes, tanto térmicas como acústicas, tornam os perfis dos sistemas
Kömmerling em verdadeiros amigos do mundo em que vivemos; ou seja,
produtos comprometidos com o meio ambiente e com o futuro do planeta.

R e c i c l a g e m
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A Universidade Politécnica da Catalunha apresentou recentemente um
estudo que demonstra que as janelas em PVC poupam mais energia do
que aquelas que são fabricadas com outros materiais. O Departamento
de Projectos de Engenharia desta Universidade através do seu
Laboratório de Modelagem Ambiental chegou a esta conclusão após ter
concluído a primeira fase de um estudo sobre o PVC e a sua
contribuição na eficácia energética realizado por José Maria Baldasano.
Os resultados foram concludentes: a janela em PVC contribui mais do
que qualquer outro material utilizado na caixilharia de janelas para
reduzir o consumo energético (45 por cento mais que o alumínio e 15
por cento mais que a madeira), e como tal, minimizam as emissões de
CO2 na atmosfera ao longo de todo o seu ciclo de vida. Por esta razão, o
PVC é considerado um material chave para o cumprimento do protocolo
de Kyoto.

13
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Conce i t o

O conceito Greenline® apoia-se em três pilares
básicos que são actualmente os principais para a
fabricação de estruturas de caixilharia do futuro: 

Na poupança de energia, já que uma estrutura
bem concebida, bem fabricada e bem instalada é
um factor determinante para conseguir uma
poupança de energia eficaz.

Na reciclagem dos desperdícios de produção,
inclusivamente dos antigos caixilhos em PVC.
Reciclar permite obviamente reduzir a energia
necessária para a produção de novo material, mas
também é uma maneira eficaz de controlar o
material desactualizado.

Na optimização dos componentes da matéria-
prima. Sendo mais puros, permitem-nos garantir
uma durabilidade e um envelhecimento das obras
dos sistemas de fecho sem qualquer tipo de
degradação nem risco para o homem.

A Evolução   
c o n t i n u a . . .
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Bene f í c i o s

No princípio, a elevada resistência dos perfis
da janela em PVC foi conseguida
incorporando como aditivo na matéria-prima,
cádmio insolúvel e, posteriormente,
compostos de chumbo.
Actualmente, a Greenline® dos sistemas
Kömmerling, melhora a anterior tecnologia
utilizando estabilizadores não contaminantes
à base de cálcio/zinco, mantendo e
inclusivamente melhorando a qualidade dos
perfis.
As janelas Greenline® poderiam ser
consideradas como padrão no momento de
cumprir as “obrigações básicas da economia
dos circuitos”. Após o processo de
reciclagem, delas se obtém novas janelas de
grande qualidade.

15
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  do PVC
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Renovação:
Estética e Qualidade
Até há pouco tempo atrás reabilitar e restaurar janelas de edifícios
antigos envolvia ter que se ultrapassar muitos problemas: dotar as
novas instalações de formas idênticas às anteriores, adequar a
tonalidade da sua cor... e, definitivamente, reproduzir o aspecto
original das janelas antigas, o que era muito trabalhoso.
As possibilidades que oferecem os perfis em PVC Kömmerling fazem que
este trabalho seja muito mais simples devido às múltiplas variações
geométricas que permitem os seus perfis, criando arcos e curvas de
diferentes tipos, ou adequando os mesmos a medidas especiais.
Existe sempre existe uma possibilidade para restaurar, reabilitar e,
inclusivamente, melhorar um edifício a partir da reabilitação das suas
janelas.

16
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A tudo isto temos que acrescentar que, para além disso, os sistemas
Kömmerling permitem incorporar postigos na altura da fabricação
da janela, sobreposto ou entre os vidros, bem como utilizar perfis
de várias tonalidades e cores, colocar a janela em PVC sobre um
caixilho já existente sem necessidade de se fazer uma obra de
alvenaria (custosa e com o consequente transtorno para a
moradia)... etc., ou seja, as possibilidades são infinitas.
Contacte um ponto de venda Kömmerling e lá será atendido e
orientado da melhor forma para realizar a reabilitação das janelas
da sua casa.

17
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D e s e n h o  e  D e t a l h e s

Você já escolheu as janelas dos sistemas Kömmerling e
seleccionou a cor e o sistema que melhor se adapta às
suas necessidades.

Aos outros perfis que não podem adaptar-se aos sistemas
Kömmerling, você poderá igualmente escolher o desenho
que melhor se adapte às suas necessidades.

Existe uma grande gama de desenhos para todos os
gostos e necessidades capazes de se adaptarem a todos
as paredes.

�
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Formas ovaladas, quadradas, rectangulares, arcos de meio-ponto,
janelas de todo o tipo e tamanho. Se você tem uma ideia, os
sistemas Kömmerling colocam ao seu dispor uma solução.

19
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Amostras de Cor
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As possibilidades, como sempre, são múltiplas: você poderá
escolher entre  mais de 12 cores  diferentes que os sistemas
Kömmerling  lhe oferece, e também poderá escolher como aplicar a
cor, se na face exterior, no interior, ou em ambas as faces do perfil.

MadeiraNogueiraCaoba
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C o r

Na altura de escolher as suas janelas, a cor das mesmas é
um factor muito importante a ter em conta. O acabamento
natural em branco é, no entanto, a cor mais solicitada por
mais facilmente combinar com qualquer estilo e desenho
decorativo. As novas tendências arquitectónicas e o
desenho interior estão a recuperar outras cores, tanto em
fachadas como em janelas. Se necessita ou as suas janelas
“lhe pedem” cor, os sistemas Kömmerling podem
reproduzir a cor nos perfis seleccionados com diferentes
opções como o lacado do perfil, ou o processo de folheado.
Este sistema de folheado consiste em revestir o perfil com
uma película de PVC com acabamentos acrílicos, permitindo
obter uma ampla gama de cores lisas ou imitações de
diferentes tipos de madeira.

SapelliVerde
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PPeellaass  jjaanneellaass  ddooss  ssiisstteemmaass  KKöömmmmeerrlliinngg  ssóó  ppaassssaa  oo  ccoonnffoorrttoo,,

aaddaappttaannddoossee  eessttee  ttaammbbéémm  aaooss  ddiiffeerreenntteess  mmooddooss  ddee  aabbeerrttuurraa  eexxiisstteenntteess

ee  qquuee  vvooccêê  ppooddeerráá  sseelleecccciioonnaarr  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  ssuuaa  ccoonnvveenniiêênncciiaa  ddee

eennttrree  aass  mmuuiittaass  ffoorrmmaass  ddee  aabbrriirr  uummaa  jjaanneellaa..  DDiissppõõee  ddee  sseeiiss  ffoorrmmaass

ddiiffeerreenntteess  ddee  aabbeerrttuurraa  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aass  ssuuaass  nneecceessssiiddaaddeess  ddee  eessppaaççoo  ee

aass  ssuuaass  eexxiiggêênncciiaass  ddee  ccoommooddiiddaaddee  ee  vveennttiillaaççããoo..

DDeessddee  jjaanneellaass  ddee  aabbrriirr  ppaarraa  oo  llaaddoo,,  ppaassssaannddoo  ppeellaass  aabbaattíívveeiiss,,

ppiivvoottaanntteess,,  ddoobbrráávveeiiss,,  ccoorrrreeddiiççaass,,  ddee  gguuiillhhoottiinnaa,,  oosscciilloo--bbaatteenntteess,,  ......

eessccoollhhaa  aa  ssuuaa..

1. Folha de abrir para o lado. 2. Folha abatível.
3. Folha de abrir-abatível. 4. Folha corrediça.

5. Folha dobrável. 6. Folha pivotante.

� A b e r t u r a s

Conoz sus vent KOM_07 port.qxd  6/9/07  10:20  Página 23



A n t i - r o u b o  
S e g u r a n ç a .

Ao instalar uma janela com sistemas Kömmerling estará
também a optar pela sua segurança.

O PVC é um material por natureza muito duro e, graças as
modificações exclusivas realizadas pelos sistemas
Kömmerling na sua fórmula molecular, é dotado na sua fase
de fabricação de uma grande resistência ao impacto,
garantida por numerosos ensaios de laboratório.

As janelas Kömmerling também oferecem uma vantagem
face aos incêndios, já que devido à sua composição química,
o PVC dos perfiles  - Kömalit Z - está classificado como M1
“dificilmente inflamável” e auto-extinguível, em
conformidade com a norma UNE 23 727.

�
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Por outro lado, para além da segurança do PVC e da
resistência dos perfis, na construção das janelas, os perfis
em PVC são reforçados com perfis metálicos internos. A
sua capacidade de resistência aos golpes é particularmente
patente nos seus cantos já que os perfis são soldados
termicamente sem colagem nem parafusos. O resultado
final desta soldadura é uma união muito homogénea que
parece feita de uma peça, pelo que representa uma
melhoria tanto mecânica como estética.

As janelas Kömmerling possuem a qualificação “EF-2” do
Institut Für Fenstertechnik alemão, que certifica que os perfis
Kömmerling, juntamente com as ferragens e vidros especiais
e uma instalação levada a cabo por profissionais, dispõem de
um selo de “protecção anti-roubo” nas suas janelas.

25
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G a r a n t i a  e  D u r a b i l i d a d e

Na Kömmerling a qualidade responde em cada momento aos
mais altos padrões da indústria, pelo que os controlos se
estendem a todo o processo de fabricação dos seus perfis.

�

Granulometria.
% de humidade.
Impurezas.
Colabilidade, etc.

Gelificação.
Temperatura Vicat.
Módulo elástico.
Dimensões e
tolerâncias, etc.

Resistência ao impacto.
Xenotest de resistência 
à intempérie.
Resistência dos cantos.
Estabilidade, etc.

Matérias-primas: Fabricação: Perfil terminado:
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Nos sistemas Kömmerling a qualidade está sempre
presente ao mais alto nível, e responde aos padrões mais
elevados da indústria, pelo que os controlos se
estendem a todo o processo de fabricação dos perfis
tendo como objectivo garantir a qualidade das janelas
desde o primeiro dia e a sua durabilidade em perfeitas
Nas matérias-primas, controlando a granulometria; a
percentagem de humidade, as impurezas, a colabilidade
do granulado, etc.
Durante a fabricação, supervisionando a gelificação, a
temperatura Vicat, o módulo elástico, as dimensões e
suas tolerâncias, etc. Controlando o perfil terminado, já
que o circuito de qualidade inclui realizar numerosas
comprovações: a resistência ao impacto, a resistência
aos elementos, a estabilidade, etc.
Kömmerling estão disponíveis para serem consultados e
podem ser descarregados facilmente a partir da nossa
página web:
www.kommerling-portugal.com

27
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E l e m e n t o s  
D e c o r a t i v o s .

Na arquitectura tradicional é habitual
a aplicação de elementos decorativos como
postigos e molduras. Presentemente é possível
a fabricação de vidros de grandes dimensões, pelo
que a inclusão de divisões nestes por meio de
pinázios ou postigos têm apenas um carácter
decorativo.

Existem duas formas de incluir estas divisões nos
vidros:
1. Postigo sobreposto: o aspecto é similar ao postigo

autêntico, mas aqui o vidro não é dividido e adverte-
se para o relevo destes postigos, que normalmente
se cola com tira adesiva.

2. Pinázio/Calha: o pinázio é um elemento que está
incluído na câmara de ar dos vidros isolantes.
O efeito é idêntico e facilita a limpeza do vidro.
Actualmente é o mais utilizado.

Sempre que for necessário na altura de reproduzir ou de
renovar um estilo arquitectónico tradicional, os sistemas
Kömmerling dispõem de uma série de perfis para imitar
de maneira fiel as molduras, jambas e outros elementos
decorativos da janela.

�
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D e s e n h o  e  S e g u r a n ç a .  
P o r t a s .

Graças aos painéis Mastiff, adaptáveis praticamente a
qualquer forma e dimensão de porta, podemos elaborar
desde portas de garagem a pequenos painéis de enchimento.
Existem mais de 100 combinações possíveis à escolher.
Dentro destes panéis maciços realizados à base de
espuma de PVC rígido e estrutura celular uniforme que
oferecem, como todos os elementos que a Kömmerling
fabrica, tendrá uma qualidade e estética inultrapassáveis.
Dentro das possibilidades de elaboração de portas é
possível instalar nestas vidros isolantes e decorativos.

As principais características destes panéis são as
seguintes:

São estáveis e resistentes a possíveis impactos, à luz e à
humidade.

São altamente resistentes aos agentes químicos e
atmosféricos.

Têm um isolamento térmico U de 2'0 W/m2K e uma
elevada atenuação acústica.

A sua manutenção é mínima.

�
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P o r t a d a s .

As portadas Kömmerling oferecem dois claros benefícios
para a moradia: quando são decoradas as janelas de
qualquer fachada em que estão instaladas, servem de
protecção às próprias janelas face às condições
climatológicas adversas.

A sua manutenção é mínima e são adaptáveis a todos os
estilos arquitectónicos.

Actualmente existem dois sistemas de portadas
disponíveis que permitem realizar qualquer combinação,
sejam do tipo com lâminas fixas ou móveis.

�
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P e r s i a n a s

O trabalho das lâminas Kömmerling é primordial para
uma melhor acção isolante das persianas. Graças a elas,
reduz-se o coeficiente de transmissão térmica,
representando uma poupança no que toca à energia.
Além disso, aumenta o isolamento acústico e actua
como protecção eficaz face ao sol. A sua elevada
resistência aos golpes torna-as uma barreira eficiente
face aos fenómenos atmosféricos mais duros.

�
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O conceito Rolaplus reúne três funções
que dizem respeito à janela:

�A ocultação do sistema de fecho
mediante uma persiana enrolável em
PVC (espessura de 8 ou 14mm)

�A protecção contra os insectos graças a uma
mosquiteira enrolável e inalterável colocada entre o
vidro e a tela da persiana.

�O isolamento que se consegue graças a uma peça de
poliestireno que se adapta perfeitamente à secção do
estore.

Como todas as persianas enroláveis, Rolaplus cumpre
uma função de isolamento térmico e acústico e admite
valores U entre 1'39 e 0'6 W/m2K.
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C l u b  K ö m m e r l i n g

O Club Kömmerling de fabricantes e distribuidores tem a
qualidade como norma fundamental do seu trabalho.
Garantem para além disso a máxima seriedade, um
orçamento ajustado às necessidades do cliente e uma
perfeita instalação das suas janelas.

Procure o selo distintivo do Club Kömmerling e recorra
aos profissionais que formam parte do clube para resolver
qualquer dúvida ou consulta respeitante às suas janelas.

Pode encontrar instaladores e fabricantes homologados do
Club Kömmerling em mais de duzentos pontos repartidos
por toda a Península Ibérica. Procure o estabelecimento
autorizado mais próximo do local donde vive.

�
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B e m - v i n d o s  à :
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Visite a nossa página e
envie-nos as suas
propostas e comentários
A sua opinião será tida em
conta para melhorarmos
diariamente o serviço que
oferecemos.

NNaa  ppáággiinnaa  wweebb  ddaa  KKöömmmmeerrlliinngg  ppooddeerráá  eennccoonnttrraarr  ttooddoo  oo  ttiippoo  ddee

iinnffoorrmmaaççõõeess  ee  ddaaddooss  ddee  iinntteerreessssee  qquuee  nneecceessssiittaa,,  ddeessddee  iinnffoorrmmaaççããoo

ssoobbrree  ooss  nnoossssooss  ssiisstteemmaass,,  ppaassssaannddoo  ppoorr  tteesstteess,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

ee  oouuttrrooss  ddaaddooss  ddee  iinntteerreessssee  ppaarraa  aa  ssuuaa  uuttiilliizzaaççããoo,,  bbeemm  ccoommoo  uummaa  lliissttaa

ddee  ffaabbrriiccaanntteess  ee  ddiissttrriibbuuiiddoorreess  aaoo  sseeuu  aallccaannccee  ccoomm  aappeennaass  uumm  cclliiqquuee..
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pprrooffiinnee  IIbbeerriiaa  SS..AA..  UUnniippeerrssoonnaall

SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar, s/n
28816 • Camarma de Esteruelas • Madrid
Tel.: +34 918 866 045
Fax: +34 918 866 005
info@kommerling.es
www.kommerling-portugal.com
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