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Ons merk KÖMMERLING staat al 
generaties lang bekend voor
geavanceerde technologieën. 
Het bedrijf, opgericht in 1897 
door Karl Kömmerling, heeft sinds 
het  begin gewerkt met moderne 
en hoogwaardige materialen.

WIJ ZIJN 
KLAAR
VOOR
DE 
TOEKOMST
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Profine is altijd een pionier geweest met zijn 
sterke producten en dit tot op de dag van 
vandaag. KÖMMERLING is één van deze sterke 
en bekende premiummerken. 

KÖMMERLING staat voor onvoorwaardelijke 
kwaliteit en vertrouwen. Met deze waarden, 
competentie en gepassioneerde toewijding 
bundelen we alle krachten voor uw succes.

Groei samen met ons. Duurzaam en 
toekomstgericht.

We zijn ervan overtuigd dat u de juiste partner 
voor ons bent. 

Uw succes met KÖMMERLING.

Dr. Peter Mrosik
Managing Partner van de profine Group
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KÖMMERLING bereikt nieuwe 
normen op het gebied van raam- en 
deursystemen. Enerzijds voldoet het 
aan de marktvereisten van klanten 
die grote ramen wensen en de grootst 
mogelijke vrijheid van ontwerp, 
anderzijds, wordt dit bereikt met zeer 
efficiënte modulaire oplossingen.

KÖMMERLING onderscheidt zich als een full-
range leverancier met name door zijn uitgebreid 
assortiment ramen en deuren. Met een breed 
gamma aan systemen wordt de basis gelegd 
voor de realisatie van individuele, creatieve 
oplossingen. 
Bovendien is het merk KÖMMERLING 
toonaangevend in PVC-profielen voor tal van 
toepassingen.

UITGEBREID 
KÖMMERLING 
ASSORTIMENT
Intelligent, compatibel, uniek en economisch.

Snelle en efficiënte  
marktgestuurde oplossingen.
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COMPATIBELE PRODUCTOPLOSSINGEN

Efficiëntie KÖMMERLING 76 - 88.
De nieuwe KÖMMERLING 76- en 
KÖMMERLING 88-systemen imponeren 
niet alleen met hun technologische 
innovaties, maar ook met hun uiterst 
efficiënte platformstrategie. Uniek 
is het feit dat twee systemen een 
gemeenschappelijk compatibel platform 
gebruiken voor tal van secundaire 
profielen, extra uitrusting en accessoires. 
Dit vermindert de inspanningen en kosten 
aanzienlijk en garandeert de veiligheid 
tijdens de verwerking.

KÖMMERLING 76 KÖMMERLING 88

UITGEBREID ASSORTIMENT

GLASLATTEN

STAALVERSTERKING

DICHTINGEN

KADER AANSLUITZIJDE
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KÖMMERLING 76  is een uniek, universeel systeem dat verkrijgbaar is 
in talloze variaties en kleuren. 

Met het 76-systeem heeft Kömmerling, de Europese marktleider in 
kunststof raamprofielsystemen, een nieuw systeem voor ramen en 
huisdeuren op de markt gebracht met een inbouwdiepte van 76 mm. 
Het biedt gloednieuwe ontwerpmogelijkheden om een duurzame 
leefomgeving te creëren voor klanten die hun woning bouwen of 
renoveren.

Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs drievoudige beglazing met 
modern isolerend glas mogelijk is, en dit met een smal profiel.

De smalle profielen zorgen voor een optimale lichtinval.

Dit innovatief systeem boekt uitstekende resultaten op vlak van 
warmte- en geluidsisolatie en bescherming tegen inbraak. 

Kiezen voor de toekomst

Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of 
verbouwen van uw woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. 
Hoge energiewinsten, tijdloze stijl en duurzame kwaliteit zijn de 
beslissende factoren. Ze verhogen de waarde van uw woning en 
bieden comfort en stabiliteit voor uw gezin.

KÖMMERLING 76

K-vision AD

K-VISION is een uitbreiding van het 76 aanslagdichtingssysteem 
(AD) met een verdiept kaderprofiel en behaalt hoge  
isolatiewaarden. Vorm, kleur en flexibiliteit staan centraal. 
K-VISION combineert  de klassieke vormgeving met een schuin 
aflopend profiel in de ramen van 15° met uitstekende Uf- waarden 
1,4 W/(m²K) in de standaard uitvoering en tot 1,0 W/(m²K) met 
thermostaal. Een variant in het ontwerp is de design uitvoering. 
De constructie laat het gebruik van moderne 3-voudige beglazing of 
speciale functionele beglazing tot 52 mm dikte toe. 

Designvleugel AD

Kömmerling 76 AD
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KÖMMERLING 76 heeft twee uitvoeringen, het aanslagdichtingssysteem (AD) en 
een middendichtingssysteem (MD). Deze succesvolle nieuwe systemen behalen 
uitstekende prestaties, AD behaalt in de standaarduitvoering al een Uf-waarde tot 
1,1W/(m²K) en MD tot 1,0W/(m²K).  

KÖMMERLING 76 
Kunnen ze zoveel  meer?

KÖMMERLING 76 
Middendichting (MD)

KÖMMERLING 76 
Aanslagdichting (AD)
• Passief geschikt volgens ift-richtlijn 

WA-15/2

• Ook geschikt voor BEN-woningen.

• Aanzichtbreedte 116mm in de standaard 
uitvoering.

• Aanzichtbreedte 108 mm met smal 
vleugelprofiel.

• Uf-waarde tot 1,1W/(m²K) in 
standaarduitvoering.

• 5-Kamer-Technologie.

• Bouwdiepte 76 mm.

• Profieloverslag van 21 mm.

• Intelligent ontwerp voor een optimale 
raamstabiliteit.

• Geluidsisolatie tot 47 dB. 

• Uitstekende bescherming tegen 
indringers: tot en met weerstandsklasse 
RC2 (WK2).

• Groot aanbod aan kleuren.

• Met zwart of lichtgrijze dichting.

• Beglazing 16-52 mm.

• Passief geschikt volgens ift-richtlijn 
WA-15/2.

• Ook geschikt voor BEN-woningen.

• Aanzichtbreedte 116mm in de 
standaard uitvoering.

• Aanzichtbreedte 108 mm met smal 
vleugelprofiel.

• Uf-waarde tot 1,0W/(m²K) in 
standaarduitvoering.

• 6-Kamer-Technologie.

• Bouwdiepte 76 mm.

• Profieloverslag van 21 mm.

• Intelligent ontwerp voor een optimale 
raamstabiliteit.

• Geluidsisolatie tot 48 dB. 

• Uitstekende bescherming tegen 
indringers: tot en met weerstandsklasse 
RC2 (WK2).

• Groot aanbod aan kleuren.

• Met zwart of lichtgrijze dichting.

• Beglazing 16-52 mm.

• Middendichting met minstens 4,5mm 
overlapping.

KÖMMERLING 76
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AluClip

De aluminium voorzetschalen bieden u het beste van twee 
werelden: een elegant, aluminium design in vrijwel elke kleur, 
met bovendien de optimale isolatiewaarden van een modern 
PVC profielsysteem. 

AluClip Zero MD

KÖMMERLING AluClip Zero is combineerbaar met het  
76 middendichtingssysteem (MD) en zorgt dus voor een 
aanzienlijke assortimentsuitbreiding, in het bijzonder voor 
veeleisende architecturale projecten.     

Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van een gebouw en 
geven het zijn eigen unieke karakter. 
Zowel inbraakveilige- als geluidswerende deuren zijn te verkrijgen met aangepast beslag en 
eventueel in combinatie met een alu-dorpel. Naast veiligheids- en of moderne sierbeglazingen 
zijn ook alle modellen van deurvullingen mogelijk, die kunnen uitgevoerd worden in dezelfde 
kleur als de profielen. 

KÖMMERLING 76 is niet alleen ons innovatiefste, maar ook ons meest uitgebreide 
systeem voor ramen en deuren. Het biedt een antwoord op al uw wensen.

E n  w a a r  v i n d  i k 
b i jpassende deuren?

76 systeem

Er zijn verschillende uitvoeringsmogelijkheden met 
beglazingen van 36 tot 50 mm en 48 tot 56 mm.

Isolatiewaarden 1.1–1.2 W/(m²K).

Uniek op de markt en beschikbaar in drie uitvoeringen.

Mastiff is producent van een gepatenteerd systeem van 
deurpanelen, rondbogen en raamafwerkingen.
Mastiff is een op en top Belgisch bedrijf met dealers in 
België en Frankrijk.

Meer info: www.mastiff.be
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KÖMMERLING 76 overtuigt 
bouwheren en architecten 
vanwege de verminderde 
bouwdiepte en de smalle 
profielbreedtes.

KÖMMERLING 76

b i jpassende deuren?
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PREMIDOOR 76 &     
  PREMIDOOR 76 LUX
Het nieuwe formaat voor hefschuifdeuren.

Geweldige  
uitzichten en
superieure  
techniek.
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Met de innovatieve hefschuifdeur PremiDoor 76 
maken wij uw dromen waar. 

Dankzij de grotere glasoppervlakte wordt er 
optimaal gebruik gemaakt van zonlicht zodat het 
„buitengevoel“ deel uitmaakt van je leefruimte. 
Bovendien biedt dit moderne systeem een 
maximaal bedieningscomfort en een zeer hoge 
warmte-isolatie. Nieuwbouw of verbouwing, 
de hefschuifdeur PremiDoor 76 is de perfecte 
oplossing voor uw persoonlijke wensen.

U heeft heel hoge verwachtingen met 
betrekking tot warmte – en geluidsisolatie en 
inbraakveiligheid? 
 
Dan is PremiDoor 76 de ideale keuze.
 
U kan de hefschuifdeur verkrijgen in de klassieke 
uitvoering maar ook de architecturale variant 
PremiDoor 76 lux voor een nog grotere lichtinval. 
Hier wordt door een intelligente constructie het 
vaste vleugelprofiel gereduceerd wat resulteert 
in een zeer smal profielaanzicht waardoor nog 
grotere glasoppervlakken mogelijk zijn.
 
De PremiDoor 76 zal u niet alleen bekoren door 
zijn elegant design en de grote glasoppervlakken 
maar ook door het grote aanbod van materiaal en 
kleuren.

PremiDoor 76
• Drempelvrije dorpels die voldoen aan de normen.

• Maximale grootte 6,50 m B x 2,60 m H incl. dorpel.

• Beglazingen mogelijk met een dikte tot 52 mm.

• Grote lichtinval en optimale warmte-isolatie tot 1,4 W/(m2K) in standaard 
uitvoering.

• Uw-waarde tot 0,87 W/(m2K).

• Zeer slanke profielen met een vleugelbreedte van slechts 100 mm.

• Gemakkelijke bediening bij het openen en sluiten.

• Ontwerpmogelijkheden in klassiek PVC wit, crème, folies en met  
Alu-Clip en proCoverTec.

PREMIDOOR 76 / 76 LUX
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Dit schuifsysteem is geschikt voor alle soorten projecten. Met een 
Uf-waarde van 1,4 W / (m²K) in de standaarduitvoering bereikt 
KÖMMERLING PremiSlide 76 de beste energetische waarde in zijn 
klasse. 

Dankzij het speciale beslag, de „ECO SLIDE“ van de firma Siegenia, 
wordt een nieuw schuivend sluitsysteem realiseerbaar.

PREMISLIDE 76
Het schuifsysteem biedt veel nieuwe mogelijkheden 
dankzij de beperkte plaatsinname en garandeert een 
maximale lichtinval.

• Meer ruimte bij opening.

• Grote glaspartijen mogelijk.

• Geschikt voor schuiframen en lichte schuifdeuren, vleugelgroottes tot 
2,20m B x 2,20m H

• Drievoudige beglazing mogelijk met een dikte tot 52 mm.

• Optimale warmte-isolatie tot 1,4 W/(m2K) in standaard uitvoering.

• Hoogwaardige gecomprimeerde EPDM-dichting.

• Zeer slanke profielen met modern design.

• Nieuwe techniek dankzij het ECO SLIDE beslagsysteem.

• Extra kierstandventilatie.

PREMISLIDE
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PREMISLIDE

Kleurmogelijkheden.
Het schuifsysteem biedt een ruime  
waaier aan kleuren. Van klassiek PVC 
wit/crème, houtlook, gladde folies,  
uni-metallic folies tot alu-schalen zoals 
de AluClip.

Ramen en deuren beïnvloeden uw persoonlijke leefruimte. Een vouwwand zorgt ervoor dat u nog 
meer kan genieten van uw tuin, balkon of terras. De uitvoering kan zowel als raam of deur zijn, 
waarbij de maximale elementgrootte 4,50m B x 2,30m H bedraagt. 

Bij de PremiFold 76 kan het element volledig weggeschoven worden. Ideaal als toegang naar een 
tuin, terras of balkon. In tegenstelling tot een schuifdeur is er bij de vouwwand geen vast gedeelte 
waardoor de doorgang even groot wordt  als het raam zelf.

De specifieke glijdichting zorgt tevens voor een perfecte dichtheid van de vouwwand. Gesloten 
houdt dit systeem alle weersomstandigheden buiten en open kan u nog meer genieten van de 
buitenlucht.  De verborgen scharnieren zorgen voor een professionele en stijlvolle afwerking. 
U kan kiezen uit het breed kleurengamma van het standaard 76 mm systeem.

PREMIFOLD 76
PremiFold 76 biedt een complete oplossing als innovatief 
vouwwand systeem met een bouwdiepte van 76 mm. 



14 /

KÖMMERLING 88 is het raam van de toekomst. Het innovatieve 
premium raam- en deursysteem voldoet al aan de eisen van morgen 
voor het bouwen van passiefhuizen met optimale geluids- en 
inbraakbeveiliging en met een toekomstgericht ontwerp.

KÖMMERLING 88
Nieuwe tijden, nieuwe ramen!

Een blik op nieuwe perspectieven.

Vormgeving ontstaat tussen droom en 
werkelijkheid. Met de nieuwe generatie 
kunststofprofielen KÖMMERLING 88 
opent zich een waaier aan mogelijkheden 
voor zowel creatieve als duurzame 
architectuur.

KÖMMERLING 88 geeft concrete 
antwoorden op vragen naar energie-
efficiëntie, het aanboren van 
energiebronnen en de groeiende nood 
aan veiligheid.

KÖMMERLING 88 zet een nooit 
eerder geziene kwaliteitsnorm neer. 
De samenstelling van het profiel maakt 
een gevoelige verbetering van de 
isolatiewaarden mogelijk.

Geschikt voor passiefhuizen 
voor witte en gekleurde ramen 
die al in de standaardversie 
bestaan. En dit met stalen ver-
stevigingen voor maximale 
vleugelafmetingen.
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Bouwvoordelen.

Technische voordelen.
• Geschikt voor passiefhuizen volgens ift-richtlijn WA-15/2.

• Uf waarde = 0,95 W/(m2K) in standaarduitvoering met staal.

• Uf waarde = 0,79 W/(m2K) in AluClip Pro + ProEnergyTec.

• Ook geschikt voor BEN en Nul-energiewoningen.

• Standaarduitvoering met stalen versterkingen voor maximale vleugelafmetingen.

• Elegant ontwerp met mogelijkheid tot grote raampartijen.

• Uitgebreid kleurgamma.

• Inbraakwerende ramen – Weerstandklasse RC2 (WK2).

• Beglazing mogelijk tot 58 mm dikte.

• Optimale geluidsisolatie tot 47 dB.

• Een innovatief dichtingssysteem met een centrale middendichting.

• Professionele installatie.

• Bouwdiepte : 88mm.

• De beslagbevestiging van het hoekscharnier en schaar, doorheen meerdere 
PVC-wanden en of staalversterking.

• Bijkomende verdikkingen in de meest belaste zones voor betere fixatie van 
de schroeven.

• 7-Kamer technologie.

• Middendichting met minstens 4,5 mm overlapping.

• Optimale middendichtingsuitvoering met grotere decompressieruimte.

• De sponningsdichting zorgt voor een optimale dichting en warmte-isolatie.

• Afwatering zichtbaar vooraan of volledig onzichtbaar onderaan.

• Schuine tussenwanden creëren een extra ruimte waardoor de isolatie 
verhoogt en zorgen voor een extra versterking.

• Holle kamervoeten - stabiliteit en isolatie.

Maximale vleugelgrootte 
grote raamoppervlakken

KÖMMERLING 88



Het foliegamma heeft naast generfde folies met 
houtdessins en unikleuren ook gladde folies. 
De kleurfolies zijn bestand tegen zeer extreme 
weersomstandigheden. 

Bij profielen enkel aan de buitenzijde bekleefd 
met folie wordt de folie verlijmd op een wit of 
crème gekleurd profiel. Bij tweezijdig gefolierde 
profielen gebruikt Kömmerling wit, crème, 
licht-of donkerbruine in de massa gekleurde 
basisprofielen. Dit naargelang de kleur van de 
folie.

KÖMMERLING 
KLEUREN
Ramen en deuren dragen bij tot de 
algemene esthetische uitstraling van 
een gebouw en geven het zijn eigen 
unieke karakter. 

proCoverTec –  
nieuwe kleurtechnologie
Naast vorm en elegantie van de 
materialen, spelen de kleuren in het 
bijzonder een belangrijke rol. 

proCoverTec Full-Cover – 
Kleur rondom
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. U kan 
kiezen tussen de éénzijdige versie buiten of de 
unieke rondom coating de „Full-Cover“.

16 /



OPPERVLAKTETECHNOLOGIEËN

. 

AluClip 
De aluminium voorzetschalen van KÖMMERLING 76 
bieden u het beste van twee werelden: een elegant, 
aluminium design in vrijwel elke kleur, met bovendien 
de optimale isolatiewaarden van een modern PVC  
profielsysteem.

AluClip Pro 
De AluClip Pro is een aluminium voorzetschaal die met het 
PVC vleugelprofiel verbonden is. Kader-en vleugelschaal 
zijn gelijkliggend. De vleugelschaal zorgt voor een statische 
functie waardoor er geen stalen versterking nodig is. De 
versterkingskamer kan gevuld worden met ProEnergyTec-
schuim waardoor een uitzonderlijk hoge thermische isolatie 
verzekerd wordt.

AddOn
De alu-verbonden vleugel biedt niet alleen een modern 
ontwerp, maar kan ook worden uitgerust met een 
geïntegreerde zonwering. De extra beglazing verhoogt 
bovendien de thermische- en geluidsisolatie.

AluClip Zero 
AluClip Zero met aluminium bekleding is een design variant 
van het KÖMMERLING 76 MD AluClip-systeem. Uniek op 
de markt en beschikbaar in drie uitvoeringen: Look Alu-
Wood, Perfect Line en Glass Design.

1716 /
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Kömacel, KömaDur, 
Kömastyle zijn harde 
PVC-platen, beschikbaar 
in vijf versies en  
bieden een antwoord op 
de meest specifieke  
toepassingen in de 
industriële bouw,  
elektrotechniek,  
beursstanden of reclame 
sector.

KÖMMERLING  
TOEBEHOREN
Een oplossing voor al uw wensen.

Rolluiken
Talrijke voordelen.

Parelgrijs
(650)

Beige
(328)

Wit
(666)

Houtdecor
(990)

Lichtgrijs(118) Middengrijs
(122)

Crème
(607)

Kleurmogelijkheden

Rolluiklamellen Typ Z38/4
Met de Z38/4 kan  
onversterkt een maxi male 
breedte van 1,45 m gerea li-
seerd worden. 

Rolluiklamellen Typ Z52 six
Met de Z52 (Six) kan  
onversterkt een maxi male 
breedte van 2,10 m gereali seerd 
worden. 

Rolluiklamellen Typ Z55
De Z55 met vierpuntsstabi lisatie maakt 
breedtes tot 2,60 m mogelijk. 

• Verhoogde thermische  
isolatie

• Verbeterde geluidsisolatie

• Extra inbraakbeveiliging

• Privacy

• Eenvoudig te  
onderhouden

• Weersbestendig

• Energiebesparing

PVC-platen

Gecombineerd met alu-versterkings staven of PVC-lamellen met inschuifbare verstevi ging zijn ook bredere rolluiken 
mogelijk.
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TOEBEHOREN

RolaPlus

Niet alleen met isolerende raam- en deurprofielen bespaart u energie. Ook 
de VariNova-rolluikkasten bewaren een optimaal klimaat binnen. Met speciaal 
ontworpen geluidsisolatie worden zelfs de strengste geluidseisen in de omgeving 
van luchthavens behaald. Rolluiken verhogen, naast de isolerende kwaliteiten, 
ook het veiligheidsgevoel.

Niets is zo vervelend als insecten in huis tijdens het verluchten van je woning. 
De VariNova-rolluikkasten kunnen beschikken over een ingebouwd rollend 
scherm dat vliegen en insecten buitenhoudt. Laat uw ramen en deuren voortaan 
wagenwijd open staan. Het oprol-vliegenraam kan, indien vooraf niet ingebouwd, 
probleemloos nadien ingebouwd worden.

VariNova

Naxos - Klapluiken
Kömmerling-sierluiken zijn niet enkel decoratief maar ook 
functioneel. Zij beperken energieverlies, dempen het lawaai en 
beschermen tegen nieuwsgierige blikken, inbraak, zonneschijn 
en slechte weersomstandigheden. Daarenboven bieden ze een 
zeer lange levensduur en minimale onderhouds kosten.
De Kömmerling-sierluiken zijn in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar. Zo heeft men de keuze uit diverse lamellentypes 
en een breed gamma aan kleuren en houtimitaties. 

Lamellenvulling 
5095Klassiek

Lamellenvulling
4316 Rustiek
Schuine uitvoering

Lamellenvulling
4316 met luchtspleet

Lamellenvulling
4316 gesloten 

Planchetten 
8123 gesloten 
20mm

Planchetten 
8122 gesloten 
24mm

Venstertabletten 

Lignodur-vensterbanken vormen de perfecte 
binnenafwerking. Deze venstertabletten vinden 
moeiteloos hun weg zowel in de klassieke - als 
moderne woningbouw. Lignodur is elegant en 
tijdloos en daarenboven zijn ze functioneel, 
robuust en onderhoudsvriendelijk.

De eenvoudige montage en veelzijdige 
toepasbaarheid is uiterst geschikt bij zowel 
nieuwbouw als renovatie.

Lignodur bevat een hoogwaardige mix van hout 
en kunststof (WPC = Wood Plastic Composite). 
Deze speciale grondstof garandeert een robuust 
en langdurig eindproduct. Lignodur is absoluut 
milieuvriendelijk: het WPC-materiaal kan voor 
100% gerecycleerd worden.

Het uitgebreid kleurenpalet, het warmtegevoel, 
geeft uw ramen net dat tikje meer.

Lignodur

Kastgrootte T1 (175/218)

Kastgrootte  T2 (205/218)
Kastgrootte T3 (205/250)

Kastgrootte T4 (240/250)



Dat marketing in deze sector 
inmiddels een even hoge 
waarde heeft als de product- en 
servicekwaliteit en dat deze nauw 
met elkaar verbonden zijn, staat 
buiten kijf. 

Maar welke maatregelen brengen 
blijvend succes? 
 
Wij zorgen voor een goed evenwicht 
in onze marketingmix en organiseren 
klantenmeetings, participeren aan 
beurzen, communiceren online en 
via advertenties en geven logistieke 
ondersteuning.

Dubbel krachtig: sterk merk 
en sterke marketingdiensten. 
KÖMMERLING positioneert zich 
consequent als een kwaliteitsmerk 
in het premiumsegment. Nationale 
-en internationale reclame en lokale 
marketingondersteuning zijn nauw 
met elkaar verbonden.

 
 

KÖMMERLING 
MARKETING-
ONDERSTEUNING
Communicatie is belangrijk voor uw succes. 

De keuze van nieuwe ramen en deuren is een 
belangrijke stap in het bouwproces. Het is een 
investering op lange termijn en dit voor de 
komende generaties.  
 
Onze fabrikanten zijn trouw aan het 
merk Kömmerling en sommige zelfs al 
drie generaties lang. Vandaar ons motto: 
„Generaties lang“.

KÖMMERLING SELECT.

Kömmerling Select is het kwaliteitslabel voor:
• een 100% Belgische productie;
•  fabrikanten en installateurs die worden 

geselecteerd op hun professionaliteit 
en betrouwbaarheid en die voldoen aan 
bepaalde specificaties en hoge vereisten. 
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MILIEU
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KÖMMERLING 76 is ontworpen volgens milieuvriendelijke  
principes. Optimale functie- en isolatiewaarden en materialen zo 
goed mogelijk gebruiken, dat zijn de doelstellingen die we met dit 
systeem van de nieuwe generatie hebben bereikt.

KÖMMERLING 76 is bovendien gemaakt van PVC, dat het  
Greenline-label draagt. Dat betekent dat er geen lood werd  
gebruikt om het PVC te stabiliseren. In plaats daarvan werd een 
milieuvriendelijke stabilisator op basis van calcium en zink  
toegepast.

En wat gebeurt er als u uw ramen wil vervangen? Dan worden de 
oude raamonderdelen gebruikt om nieuwe te maken. Onze  
recyclage inspanningen dragen op die manier bij tot een duurzame  
materiaalkringloop.

Bij het vullen van de proEnergyTec-raamprofielen met schuim  
worden alleen groene drijfgassen gebruikt. 

Zou het niet fantastisch zijn als iedereen
meedeed?

“Zo weinig mogelijk, en zoveel als nodig is”  is het beste  
motto voor een duurzame bescherming van het milieu. Het is 
de enige manier om onze kostbare natuurlijke rijkdommen te 
beschermen.

HET 
MILIEUVRIENDELIJK 
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profine Belux BVBA
KÖMMERLING

Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik
Tel. +32 2 466 99 60

info@profine-group.be
www.kommerling.be
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