EuroFutur Elegance

®

Elegantní zakulacený design s úzkou
pohledovou šířkou.
Okna dotvářejí charakter Vašeho domu,
zevnitř i zvenčí
Okna patří k nejvíce zatěžovaným stavebním
dílům domu. Okna jsou mnohem více než jen
uspokojením potřeb bydlení. Okna dodávají
fasádě život a zvyšují materiální hodnotu domu.
EuroFutur Elegance je nová generace profilů
od firmy KÖMMERLING – kompletní systém
pro plastová okna, balkónové a vchodové dveře
se stavební hloubkou 70 mm.
Dodáme Vám vše, co pro Vaše nezaměnitelná
okna potřebujete. Různé okenní tvary a širokou
barevnou nabídku. Okenní příčky pravé, sklo
dělící, meziskelní anebo na skle nalepené.

Trvalá ochrana životního prostředí
Značka KÖMMERLING nahradila v čerstvém
plastu a ve všech systémech technicky osvědčený, avšak z ekologického hlediska pochybný
stabilizátor olovo vápníkem/zinkem.
Tím se zlepšuje nejen ochrana životního prostředí, ale také kvalita ve všech fázích životnosti okna – ještě odolnější proti povětrnostním
vlivům, ještě déle si uchovávající lesk, ještě
čistší při recyklaci.
Ochrana životního prostředí, která se vyplatí.

Dorazová a zasklívací těsnění v elegantním provedení.
Hluboká zasklívací drážka pojme nejmodernější tepelně a zvukově izolační skla
o tloušťce zasklení až 39 mm.
6komorová konstrukce profilu s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi, vytvořená pomocí inovativní a spotřebitelským
vzorem chráněné ocelové výztuže.
Rychlé a efektivní odvodnění, dle volby
směrem dopředu anebo neviditelně
směrem dolů.

O dodávaných profilech se strukturou dřeva
a ostatních barvách Vás bude ochotně informovat Váš specializovaný výrobce oken.

Péče o okna je velmi jednoduchá, okna
se nemusí natírat.

Elegantní okenní kličky. Od standardních až po
speciální skla, například do koupelen a vchodových dveří, tam, kde chcete zabránit cizím
pohledům.
Díky termoplastické tvárnosti profilů lze navíc
provádět ohýbání pro okna s kulatým, probraným, lomeným i nízkým obloukem.

Stabilní profilová konstrukce s výbornou
statikou zajišťuje dlouhou životnost oken.

Ve vnitřní šikmé drážce, jež je hladká
a snadno se udržuje, se neusazují žádné
nečistoty.

www.kommerling.cz

Všechny plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku/zinku
namísto olova.

Naše okenní systémy vykazují již v základním provedení výborné tepelné a protihlukové
vlastnosti. Se skly se zvýšeným tepelným
anebo protihlukovým účinkem je možno tyto
vlastnosti ještě zlepšit.
S pomocí inovované ocelové výztuhy se okenní profil stává šestikomorovou konstrukcí
s výbornými izolačními vlastnostmi a hodnotou
Ur = 1,3 W/m2K.
Již při použití standardního zasklení je dosaženo vynikajících protihlukových vlastností
s testovanou hodnotou Rw,P = 34 dB.
Speciální protihluková skla umožňují hodnotu
až Rw,P = 45 dB.
standardní bezpečnost okenního systému se
dá zvyšovat bezpečnostním kováním, bezpečnostními skly a uzamykatelnými kličkami na
okna a dveře se zvýšenou bezpečností proti
vloupání.
Lze použít všechny typy kování ladící k tomuto
konstrukčnímu okennímu systému – viditelné i
nové, umístěné skrytě.
Na zvláštní přání lze dodávat také okna a dveře odolné proti vloupání, s třídou odolnosti
WK1 a WK2.

Špičková kvalita Vašeho profesionálního výrobce oken:
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Zlepšení tepelné a protihlukové izolace,
zvýšení bezpečnosti

