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...nu m v e rd ade i r o l ar

Con verta a sua casa...

Consiga que o seu lar seja mais acolhedor. Ganhe
tranquilidade e conforto instalando janelas e caixilharias
do Club KÖMMERLING.

As janelas são uma das partes mais
importantes da casa. Aproximam-nos dos outros,
contudo, também nos isolam do exterior. Delas
depende, em grande parte, que nos sintamos
cómodos no seu interior.
profine Iberia
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)

Mel h or e a su casa
a trav é s d a j a n e l a

Contacte-nos ou visite a nossa exposição
Tel.: +34 902 22 14 22
info@kommerling.es
www.clubdajanela.com

Sis temas de janelas

pela redução das
entradas de ar
Duas juntas de aperto entre a folha e a
moldura proporcionam uma estanqueidade
perfeita face ao ar, à água e à poluição.
Além disso, as esquinas das janelas com
sistemas KÖMMERLING estão soldadas
e não pregadas convertendo-as assim nas
janelas mais isolantes do mercado.

pelo seu desenho
pela melhoria do
isolamento acústico
Os nossos perfis não transmitem
ondas sonoras, por isso, as janelas
com sistemas KÖMMERLING, são
excelentes isolantes acústicos.
Têm a possibilidade de incorporar
vidros de grandes espessuras que
reduzem o ruído até 45 dB. Disfrute
da tranquilidade do seu lar.

pela melhoria do
isolamento térmico
A superioridade isolante das janelas
com sistemas KÖMMERLING sobre
as fabricadas com materiais metálicos
reflecte-se na baixa conductividade
dos seus perfis em PVC. Enquanto
que os metais como o alumínio
transmitem o frio e o calor até ao
interior da sua moradia, os perfis
KÖMMERLING isolam-na do exterior.

Porque lhe
interessa substituir
as suas janelas?
pela poupança
As 4 e 5 câmaras isolantes dos perfis
KÖMMERLING fazem de barreira e
impedem que o calor ou o frio do
exterior penetrem no nosso lar.
Se as unirmos a um envidraçamento
isolante, o gasto de energia pode vir
a reduzir-se até cerca de 70%*
comparado com as janelas antigas.
Em questão de poupança, a
KÖMMERLING oferece sempre as
melhores expectativas.
Fonte: Ministério de Indústria. IDAE.
Guía Técnico para a Reabilitação da Protecção
Térmica dos Edifícios.

pelo meio
ambiente
Reduzindo o uso do aquecimento e
do ar condicionado diminui-se
as emissões de CO2. Os nossos
perfis são 100% recicláveis e isentos
de chumbo.

Is ento de c hum b o

porque se instalam
quase sem obras
As janelas em PVC da KÖMMERLING
instalam-se em tempo recorde e com
um mínimo de obras. A sua
manutenção é reduzida porque
resistem aos golpes, à corrosão e à
poluição. Basta passar-lhes um
pano com água e sabão suave para
mantê-las como novas.

pela sua segurança
A robustez dos perfis KÖMMERLING
com reforço interior em aço
galvanizado, unido a ferragens de
primeras marcas e com múltiplos
pontos de remate, fazem dela a janela
mais segura e resistente.
Ao instalar uma janela do Club
KÖMMERLING você está a investir
na sua segurança.

pela qualidade
e garantia
Tecnología alemã ao serviço do seu
lar. A KÖMMERLING, desde há
mais de 100 anos, submete às mais
duras provas em laboratório todos
os seus produtos dispondo de todos
os selos de qualidade nacionais e
internacionais. O sistema contínuo
de investigação e desenvolvimento
sempre na vanguarda permite-nos
garantir os nossos perfis até 10 anos.

O PVC é um material moldável que
se adapta a todas as formas, tamanhos
e estilos sempre com um acabamento
estético absolutamente imbatível. Os
nossos perfis incorporam modernos
sistemas de abertura com ou sem
motorização, bem como uma
ampla gama de cores e acabamentos.

