
Prezado amigo:

Temos todo o gosto em apresentar-
lhe o "Manual da Janela", o livro
que a Kömmerling põe à disposi-
ção de arquitectos, técnicos e pro-
fissionais da construção em geral,
para informá-los sobre os seus sis-
temas de perfis PVC para janelas,
portas e outros complementos.

Trata-se de uma recolha actualiza-
da dos dados mais relevantes
para elaborar projectos de isola-
mento que, sem dúvida, ajudará a
compreender melhor os sistemas
Kömmerling e a apresentá- los
nos seus planos de montagem.

Estas informações são completa-
das com o CD-Kömmerling de
desenho por computador para
caixilharias concebido pela Köm-
merling, e que se instala gratuita-
mente para os profissionais de
arquitectura que o solicitem.
Caso esteja interessado em rece-
bê-lo, bem como as sucessivas
actualizações deste Manual, quei-
ra contactar o nosso departamen-
to de documentção.

Agradecendo toda a atenção que-
nos possa dedicar, e desejando
muito exito nas suas futuras obras
com perfis Kömmerling, vos sau-
damos muito atentamente.

SISTEMAS KÖMMERLING  
profine Iberia, S.A.U.

kömmerling

Manual da Janela
Edição de 2007
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1897 No início do século, a cidade de
Pirmasens, na Alemanha, era um
importante centro da indústria do cal-
çado. Ali, Karl Kömmerling fundou
uma pequena empresa de carácter
familiar que fabricava uma gama de
produtos aderentes para esta indús-
tria. Desde logo revelou o seu carác-
ter empreendedor com uma impor-
tante expansão por todo o país e a
construção de novas fábricas.

1949 Os técnicos da Kömmerling
conseguiram pela primera vez intro-
duzir borracha sintética na fórmula
dos adesivos, abrindo assim o camin-
ho à moderna indústria de produtos
aderentes. Estas experiências com
matérias sintéticas e os processos de
fabricação a elas ligadas, converteram
a Kömmerling numa das primeiras
empresas a dominar a produção de
plásticos e em líder do ainda incipien-
te mercado de extrusão de PVC. 

1959 Apresenta a primeira estor
enrolável neste novo material, o PVC.

1967 Iniciou a produção em série de
perfis importantes para janelas com
uma fórmula própria de PVC que mel-
horou a sua resistência ao impacto.

1970 Iniciou a produção de placas de
PVC. Passados cinco anos já fabricava
placas em PVC rígido de espuma
(Kömacel).

1979 Desenvolvimento da técnica
de coextrusão e início da produção de
perfis de janelas com alumínio coex-
trudido (Combidur AV).

1986 É inaugurada a fábrica de extru-
são de perfis em Marmoutier (França).

1989 Compra da Edil-Plastix Srl em
Itália, que se converte na filial da
Kömmerling.

1990 Lançamento do produto Euro-
dur, sistema de perfis para janelas.

1993 Inauguração da fábrica espan-
hola em Camarma de Esteruelas
(Madrid).

1 Apresentação

1.1 Kömmerling. Mais de cem anos de história

Fábrica em Pirmasens (Alemanha)

1.1.1
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1 Apresentação

1.1 Kömmerling. Mais de cem anos de história

1999 Apresentação no mercado do
sistema de estores Rolaplus e do sis-
tema Kömaterra para portas e grades
de jardim.

2000 Introdução da marca na produ-
ção de perfis com estabilizantes que
respeitam o meio ambiente, e a utili-
zação de material reciclado.

2001 Início da“Ofensiva Térmica"
que introduz uma nova geração de
sistemas para janelas de elevado iso-
lamento acústico, o EuroFutur.

Desde o seu arranque, o desenvolvi-
mento da Kömmerling foi imparável;
desde as 20 extrusoras daquela
época, até às 150 de hoje. Dos 7.500
m2 construídos de então, aos mais de
200.000 m2 de hoje, com uma capaci-
dade de produção superior às
100.000 Tm/ano.

Mais de 25 países contam com fábri-
cas e lojas comerciais Kömmerling,
entre elas, todos os países da União
Europeia, Europa de Leste, América
(Estados Unidos, México, Argentina,
Brasil, Chile, Porto Rico, América
Central e Cuba) e China.

Em Espanha, a Kömmerling está pre-
sente na área comercial desde 1982, e
conta com uma ampla rede de fabri-
cantes e distribuidores que se esten-
de por toda a Espanha e Portugal. O
dinamismo da empresa espanhola e a
inauguração em 1993 da sua fábrica,
com uma capacidade de produção
actual de mais de 10.000 Tm/ano, tem
contribuído em grande medida para o
rápido desenvolvimento do mercado
de PVC para janelas na Península Ibé-
rica, e está actualmente a dar passos
para um ambicioso projecto de expan-
são na América Latina, pois as neces-
sidades destes países de economia
emergente no terreno da construção
são imensas.

Fábrica em Espanha

1.1.2
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Pessoal qualificado

Uma grande parte da força da Köm-
merling reside na alta qualificação do
seu pessoal que se dedica com espe-
cial dedicação à formacão das novas
gerações, por parte dos técnicos e
especialistas nos diversos campos da
produção e do controlo.

Paralelamente, realizam-se periodica-
mente cursos de actualização e for-
mação para os colaboradores comer-
ciais e trabalhadores, mantendo igual-
mente uma informação contínua
sobre as investigações realizadas em
matérias de alto interesse para o mer-
cado, como as possíveis soluções
para a crescente procura de poupança
de energia, conservação do meio
ambiente, ou novos requisitos de
ordem técnica solicitados pelos pro-
fessionais da construção.

Investigação no futuro

Enquanto os técnicos controlam rigo-
rosa qualidade dos produtos Köm-
merling, nos seus laboratórios I+D já
se estudam os novos do futuro. Aper-
feiçoamento materiais e dos siste-
mas, incorporação dos últimos avan-
ços das técnicas de produção e mon-
tagem, tecnologia da informação apli-
cada processo de desenho. Os seus
vão mais além do estrito campo acti-
vidades actuais, graças contacto e
intercâmbio de informação com os
fornecedores de primas, fabricantes
de máquinas, projectistas, preparado-
res e utilizadores. Desta forma, os
produtos Kömmerling poderão conti-
nuar no futuro uma qualidade superior
satisfação dos seus clientes.

1 Apresentação

1.2 Na busca da excelência

Uma grande parte da força da Kömmerling reside na

a alta qualificação do seu pessoal que se dedica com

especial dedicação à formação das novas gerações,

por parte dos técnicos e especialistas nos mais

diversos campos da produção e do controlo.

Laboratorios de I+D

1.2.1
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Produtos sob controlo

A produção de perfis em PVC combi-
na actualmente tecnologias de alta
precisão e técnicas informáticas de
últim geração. A qualidade e o contro-
lo constantes são mandamentos
indiscutíveis.

A qualidade na Kömmerling tem que
responder, em cada fase da produ-
ção, aos mais altos padrões da indús-
tria de plásticos.

Esta qualidade abarca desde a selec-
ção das matérias-primas e a sua
mistura específica, à precisão dos
perfis e aos controlos exaustivos no
laboratório sobre a sua resistência
ao impacto, aos fenómenos atmos-
féricos e à intempérie. O controlo
dos produtos acabados, janelas e
outros acabamentos, realiza-se em
bancos de ensaios na Kömmerling,
laboratórios independentes e orga-
nismos oficias.

Além disso, para conhecer em primei-
ra mão as premissas que devem
cumprir os seus perfis, os técnicos da
Kömmerling mantêm contactos fre-
quentes com os profissionais da
construção. São cada vez mais fre-
quentes os seminários e encontros
com Arquitectos, Construtores, Insta-
ladores e Administrações Públicas
para, conjuntamente, preparar as
bases dos novos conceitos de quali-
dade e padrões normativos.

A Kömmerling faz parte de associa-
ções relacionadas com a construção
em toda a Europa, e de Comités de
normas da União Europeia para perfis

de janelas, no âmbito das novas
directivas sobre a construção que
estão actualmente em vias de serem
adoptadas.

Por outro lado, a Kömmerling possui
certificados de qualidade dos seus
perfis nos países onde está presente.
Em Espanha, a Kömmerling é o pri-
meiro fabricante de sistemas de per-
fis em PVC para janelas, obtendo a
marca de qualidade alemã RAL e a
marca espanhola de qualidade
AENOR de produto certificado (para o
sistema Eurodur). Desta forma, pos-
sui a certificação AENOR de empresa
registada.

1 Apresentação

1.2 Na busca da excelência

1.2.2
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Um dos elementos que é necessário
estudar com cuidado em qualquer pro-
jecto, para conseguir um ambiente de
bem-estar e conforto, é, sem dúvida, o
das janelas. Através delas se ilumina e
ventila o interior, actuam como barreira
perante as agressões externas e dos
agentes atmosféricos, frio, chuva,
ruído e contaminação.

Neste sentido, o uso crescente de

janelas em PVC, que se tornaram

nas mais utilizadas na Europa, foi

determinado por várias considera-

ções:

Em primeiro lugar, a composição quí-

mica do material faz com que estas

janelas não sejam sujeitas ao envelhe-
cimento e à corrosão. Para além disso,
várias modificações moleculares do
PVC, como a fórmula utilizada pela
Kömmerling, fazem delas muito resis-
tentes a golpes e à radiação solar, o
que desde logo assegura uma longa
duração em perfeitas condições.

E há um tema a que o usuário deve
prestar especial atenção, que é a dos
gastos de manutenção, que é reduzido
ao mínimo, e que apenas necessita de
uma limpeza regular com água tépida e
um pano macio.

Outro ponto revelador para perceber a
expansão das janelas em PVC é o seu

excelente equilíbrio energético, gra-
ças à baixa condutividade térmica do
material e à permeabilidade mínima
das juntas. A isto se acrescenta o facto
de este tipo de janelas permitir a colo-
cação de vidros isolantes de alto rendi-
mento. Isto confere-lhes uma grande
capacidade de isolamento térmico e,
por conseguinte, um elevado nivel de
poupança de energia em aquecimento
e refrigeração.

O terceiro critério a considerar é o do
isolamento acústico. Nos últimos
anos na Europa, o nível de conforto
acústico diminuiu claramente, sobre-
tudo nas grandes cidades. Em alguns
lugares, como por exemplo, na proxi-
midade de vias com muito trânsito, o
nível de ruido aumentou cerca de 6
vezes, e na periferia dos aeroportos,
cerca de 30 vezes.

As janelas standard fabricadas com
perfis Kömmerling podem reduzir o
ruído que se recebe dentro das casas
em aproximadamente 35 dBA, sendo
possível chegar aos 45 dBA com sis-
temas especiais.

Além disso, hoje mais que nunca, res-
ponde, para além das suas funções
práticas, à função estética de adaptar

as fachadas de acordo com a visão do
projectista ou do planificador.

As janelas em PVC permitem a liber-

tade de desenho, tanto em obras de
renovação, integrando-se em qual-
quer estilo arquitectónico, como em
obras novas, onde o arquitecto pode
desenvolver a sua própria criatividade.

Esta janela pivotante e eficiente fabricada com perfis
Kömmerling foi instalada em Essen em 1969. Desmon-
tada 25 anos depois e ensaiada num banco de provas,
mantém-se dentro das exigências actuais de imperme-
abilização do ar, estanqueidade à água e de isolamento
térmico e acústico.

1 Apresentação

1.3 Aplicações da janela em PVC

1.3.1
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1.3.2

1 Apresentação

1.3 Aplicações da janela em PVC

A janela de PVC em
renovação

A janela de PVC pode responder aos
critérios estéticos de qualquer estilo
tradicional. Por ser um material ter-
moplástico, permite variações das
suas formas geométricas, formar
arcos de vários tipos, incorporar pos-
tigos autênticos, sobrepostos ou
entre vidros, utilizando perfis bran-

cos em acabamentos de madeira ou
em cores diversas.

A gama de perfis Kömmerling permi-
te reproduzir o aspecto original das
janelas antigas com todas as quali-
dades deste moderno material.

Porém, existem outros sistemas
especialmente indicados para a reno-
vação que permitem a colocação da

nova janela em PVC sobre a moldura
já existente, com a vantagem de não
necessitar de trabalhos de alvenaria.

A janela em PVC adapta-se perfeita-
mente à restauração e renovação de
construções antigas, contribuindo para
a revalorização dos imóveis.
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1.3.3

1 Apresentação

1.3 Aplicações da janela em PVC
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1.3.4

1 Apresentação

1.3 Aplicações da janela em PVC

A janela em PVC colocada
numa obra nova

Se na renovação da janela em PVC há
que integrá-la num vão já existente e
está, por isso condicionada, já numa
obra nova o seu formato e dimensões
são estabelecidas na fase do projecto.

Aqui, os novos critérios de conforto,
funcionalidade, adequação a normas
de construção e ao meio ambiental,
exigem conhecimentos técnicos e de
materiais muito precisos, pois a com-
plexidade de factores dificulta a toma-
da de decisões.

Por outro lado, a estética das facha-
das desempenha um papel funda-
mental na arquitectura actual. Hoje
em dia, a superficie envidraçada
aumenta constantemente, tanto em
grandes edifícios como em moradias
unifamiliares, e os modelos das jane-
las já não podem ser conderados ape-
nas como uma estrutura de suporte.

Sistemas amplamente provados pela
Kömmerling permitem modular a aber-
tura adaptando-a ao espaço habitável.

Há que contar, contudo, com os valo-
res de inércia dos perfis em PVC, que

lhes dão resistência limitada perante
determinados esforços. A solução con-
siste em introduzir nos perfis em PVC
um reforço em aço galvanizado. Para
isso, a escolha do tipo de perfil deve
fazer-se tendo também em conta a
necessária transmissão dos esforços,
para além dos outros condicionamen-
tos técnicos (isolamento, impermeabili-
dade, etc). Em vãos de grandes dimen-
sões, será necessário calcular os tipos
de perfil e reforço adequados em cada
caso (veja-se o capítulo 6).
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