
KÖMMERLING 76  
SYSTÉM S DORAZOVÝM 
TESNENÍM 
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KEĎ SA VÍZIE 
STANÚ 
SKUTOČNOSŤOU
Jedno okno ako druhé? V žiadnom prípade. Okno Kömmerling  
je triedou samo osebe. Na základe svojej excelentnej kvality  
a funkčnosti. Kvôli presvedčivému designu a komfortu, ktorý 
poskytuje obyvateľom. A last but not least, vďaka svojej trvalo 
udržateľnej koncepcii, pri ktorej nesledujeme krátkodobé trendy,  
ale myslíme na budúce generácie. Ako k tomu došlo? Pozrite sami…

Všetko začalo v roku 1897. Vtedy Karl Kömmerling založil podnik, 
ktorý najskôr vyrábal lepidlá a syntetický kaučuk. Už vtedy prejavil 
svoju víziu: od začiatku kládol veľký dôraz na vysoké štandardy 
kvality a pokrokové technológie. V roku 1957 začal s výrobou 
plastových roliet, v roku 1967 k tomu pribudli vysokohodnotné 
okenné profily z plastu. Avšak bez ohľadu na to, čo bolo vyrábané: 
všetky produkty Kömmerling boli príkladom a písali novú úspešnú 
históriu.

KOMPETENCIA Z KTOREJ PROFITUJETE

Dnes je Kömmerling jedným z popredných výrobcov okenných  
systémov. Dlhoročné skúsenosti, extenzívna práca vo výskume   
a vývoji, najmodernejšie počítačové technológie a simulácie, 
nespočetné testy – všetko toto je v každom našom produkte,  
či sú to okná alebo dvere. Tak je to aj v sérii Kömmerling 76.  
Inak povedané: sme za inovatívne riešenia, s ktorými môžete  
počítať. Dnes, zajtra, napozajtre!
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OKNO, KTORÉ 
JEDNODUCHO 
DOKÁŽE VIAC
KÖMMERLING 76. 
PRE PROGRESÍVNE 
PERSPEKTÍVY 
 
Už dnes myslieť na zajtrajšok: okná Kömmerling 76  
to umožňujú. Sú to skutočné multitalenty zamerané 
na trvalo udržateľný rozvoj. Tieto okenné riešenia  
ponúkajú excelentné funkcie a sú premyslené do detailu. 
Vďaka vynikajúcim hodnotám tepelnej izolácie  
zvládnu pohodovú klímu nielen pre vás, ale aj pre 
prírodu. Lebo dokonca šetria prírodné zdroje. 
A vďaka TOP kvalite  a inovatívnym technológiám  
vydržia okná Kömmerling 76 veľa a majú obzvlášť  
dlhú životnosť. V krátkosti: komfort, ochrana 
životného prostredia a zachovanie hodnoty v jednom.

Viac dizajnu
O moderný vzhľad sa starajú štíhle 
profily s rovnými líniami. O individuálnu 
rôznorodosť zase veľké spektrum 
univerzálnych a metalických farieb 
ako aj štruktúr dreva alebo hliníkové krytky.

Viac tepelnej izolácie
Už štandardné prevedenie 
Kömmerling 76 ponúka tepelnú 
izoláciu na vysokej úrovni.

Viac zvukovej izolácie
V kombinácii s vysokohodnotnými 
funkčnými sklami vám systém 
Kömmerling 76 ponúka vynikajúcu
zvukovú izoláciu až do 47 dB.

Viac komfortu pri  
obsluhe
Vďaka inovatívnej technike kovania sa 
dajú rôzne prevedenia okien hravo otvárať 
a zatvárať. Je možné zrealizovať všetky 
bežné spôsoby otvárania.

Viac vetrania
Premyslený program vetrania sa stará
o útulné prostredie.

Trvalá hodnota
Vysoká kvalita všetkých kompomentov
a použitie vysokohodnotných plastov 
priaznivých k životnému prostrediu 
v zmysle zásad greenline je základom
pre riešenia s dlhou životnosťou. To
zvyšuje hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Viac možností použitia
Okenný profil disponuje veľmi malou  
stavebnou hĺbkou 76 mm. Preto sú 
okná Kömmerling 76 ideálne pre renovácie  
okien, ktoré sú architektonicky náročné 
a/alebo kladú vysoké požiadavky  
na náklady na energiu.

Viac bezpečnosti
Okenné profily môžu byť bez problémov
zosilnené bezpečnostným kovaním 
a ďalšími opatreniami zabraňujúcimi
vlámaniu.

Viac stability
Kvalitné oceľové výstuže zabezpečujú
perfektnú statiku okien. V prevedení
AluClip Pro statiku preberá funkčný 
hliníkový profil, ktorý zároveň redukuje 
hmotnosť.

Viac komfortu pri údržbe
Povrchy okenných rámov sú mimoriadne
odolné voči poveternostným vplyvom 
a ľahko sa čistia.

Viac tesnosti
Innovatívne tesniace roviny zadržujú 
prievan, prach a dážď. Okrem toho 
zabezpečujú príjemnú obytnú klímu  
a optimalizujú tepelnú izoláciu.

NA PRVÝ POHĽAD
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PREMYSLENÉ 
DO DETAILU
KÖMMERLING 76. INOVATÍVNY, 
INDIVIDUÁLNY, KOMFORTNÝ, CLEVER. 
 
Najmodernejšie technológie na trhu s plastovými oknami – všetko to prináša Kömmerling 76. 
Príkladom je vypracovaný stavebnicový princíp. S ním môžete presadiť presne to riešenie 
okien, ktoré zodpovedá vašim individuálnym predstavám a je pritom ešte aj hospodárne. 
Ukážková konštrukcia s obzvlášť úzkymi profilmi pôsobí vzdušne a umožňuje pri všetkej 
transparentnosti trojité zasklenie s izolačným sklom. Ďalším bodom k dobru sú možnosti 
upevnenia: okná sa dajú rýchlo, čisto a bez veľkých nákladov zabudovať. Aj keď nahradíte  
staré okná oknami Kömmerling 76, ide to jednoducho. Dobré vyhliadky, či?

1   VYSOKÁ HODNOTA TEPLELNEJ IZOLÁCIE 
Už v štandardnom vybavení boduje 
Kömmerling 76 vynikajúcou hodnotou 
tepelnej izolácie Uf-Wert = 1,1 W/(m²K).

2   VYSOKÁ TVAROVÁ STABILITA  
Rozumne konštruované styčné body držia 
oceľovú výstuž v správnej pozícii.

3   UKÁŽKOVÁ KONŠTRUKCIA KOMÔR 
Komory v profiloch boli vyvinuté 
najmodernejšími metódami výpočtu. 
Výsledok: vysoká tepelná a zvuková 
izolácia ako aj optimálna stabilita 
profilu a vysoká únosnosť aj pri 
ťažkých sklách.

4   BEZPEČNÁ FUNKČNOSŤ 
Kömmerling 76 vďaka inteligentným  
prvkom vydrží veľa. Nosné diely  
kovania sú preskrutkované cez 
viacero profilových stien. Okrem  
toho sú tam na hlavných  
záťažových zónach dodatočne  
zosilnené miesta pre skrutkovanie.

5   VEĽKÉ SPEKTRUM ZASKLENIA 
Môžete si vybrať medzi rôznymi 
50-milimetrovými sklami, či už 
3-sklo alebo špeciálne funkčné 
sklá ako tepelno-izolačné,  
bezpečnostné alebo zvukovoizolačné.

6   FLEXIBILNÁ ČISTÁ MONTÁŽ 
Okná série Kömmerling 76 môžu 
byť upevnené montážnymi hmoždinkami 
cez oceľ, na klasické montážne kotvy  
alebo cez špeciálnu montážnu komoru 
v plaste. Montáž je rýchla, čistá  
a bezpečná.

  VEĽA PRIESTORU NA STVÁRNENIE 
Popusťte uzdu fantázii. Početné 
fólie, farebné okenné profily 
Kömmerling AcrylColor a rôzne 
hliníkové krytky ponúkajú veľa  
kreatívnych možností.
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DAJTE PRIESTOR 
SVOJEJ 

FANTÁZII

ŠTRUKTÚRY DREVA – FÓLIE

Fóliovanie so štruktúrou dreva zabije 
dve muchy jednou ranou. Dáva vášmu 
domovu pocit útulnosti a je vysoko 
funkčné. Ušetrí pravidelné natieranie, 
ktoré je potrebné u drevených okien.

ELEGANTNÁ BIELA

Biela je absolútna klasika, 
ale tiež chúlostivá. Avšak okná 
Kömmerling 76 sú z vysoko- 
hodnotného plastu, ktorý sa  
vyznačuje extrémnou odolnosťou 
voči poveternostným vplyvom. 
Tak zostáva hladký lesklý povrch 
okenných rámov dlho pekný. 
Praktické: okná sa dajú  
mimoriadne ľahko čistiť.

FÓLIOVANIE V  
UNI-FARBÁCH

Ostrá červená, jemná modrá,  
elegantná tmavošedá: s fóliovanými 
riešeniami je problém vybrať si. 
Jedno majú však univerzálne farby 
s bielymi farbami spoločné: sú tiež 
mimoriadne odolné voči poveter-
nostným vplyvom a ľahko sa čistia.

FARBY A POVRCHY
Okná dávajú vášmu bytu, vášmu domu vlastnú 
tvár.  Forma, veľkosť, predovšetkým ale farba  
a pôvab materiálu sa starajú o želaný look,  
ušľachtilý, minimalistický alebo výrazný.

O to krajšie, že v systéme Kömmerling  
nájdete širokú paletu odtieňov a povrchov, 
ktoré vám poskytujú mnohé možnosti 
stvárnenia.

Či už pri novostavbe alebo renovácii 
historických budov, nájdete optické riešenie, 
ktoré sa hodí k vášmu projektu. Želáte si prvý 
dojem? Prosím pekne! Poobzerajte sa tu.
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KEĎ SA DVERE  
HODIA K OKNU
KÖMMERLING 76. 
KOMPLETNÝ SYSTÉM

Jednotný vzhľad dverí a okien? To je hračka. Lebo Kömmerling 76 robí 
perfektné nielen okná, ale aj dvere. Koniec koncov je to náš rozsiahly okenný 
a dverný systém, ktorý určite splní všetky vaše priania.

 > veľká rozmanitosť produktov: vchodové, balkónové  
a terasové dvere, paralelne sklopné dvere

 > vysoká ochrana proti vlámaniu až do triedy 
RC 2 (WK 2)

 > pre vysokú stabilitu maximálne dimenzovaná oceľová 
výstuž a rohové spojky na zváranie 

 > maximálne veľkosti krídiel: 
vchodové dvere jednokrídlové 1200 x 2400 mm 
vchodové dvere s krídlom s klapačkou 1000 x 2400 mm

 > použitie špeciálnych funkčných skiel, alebo bežných 
dverných výplní do 50 mm

 > vysoká tesnosť dvojitým utesnením ku prahu

 > perfektná ochrana proti nárazovému dažďu 
a vetru

 > vysoká tepelná izolácia

 > veľké spektrum stvárnenia vďaka širokej 
palete farieb, štrukturovaným povrchom  
a elegantným hliníkovým  krytkám
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KONÁME TERAZ. 
ABY SME AJ  
ZAJTRA MALI 
BUDÚCNOSŤ
Koncentrácia na to podstatné. To je to, čo nás odlišuje. Čo to vlastne 
znamená? Už dnes myslíme na zajtrajšok a nezostáva iba pri úvahách. 
Pristupujeme k činom. S okennými a dvernými systémami chrániť zdroje.  
S výrobnými technológiami, ktoré zaručujú optimálne nasadenie materiálu.  
A s dlhodobými riešeniami, z ktorých sa budú tešiť ešte naše deti.  
Možno dokonca vnuci!

Pri vývoji Kömmerling 76 sme mali vždy na zreteli ekologické aspekty.  
Táto generácia okenných a dverných systémov ponúka napríklad 
ukážkovú funkčnosť a excelentné izolačné hodnoty. Okrem toho 
vyrábame Kömmerling 76 z greenline-plastov. To znamená, že pri 
stabilizácii plastu upúšťame úplne od použitia olova. Namiesto toho 
používame stabilizátor na báze vápnika a zinku, ktorý nezaťažuje 
životné prostredie. Okrem toho darujeme starým oknám nový život. 
Pretože z nich vyrábame komponenty pre nové okna. Tak vzniká  
trvalý kolobeh suroviny. Je to dobré riešenie! Aby sme aj zajtra 
mali z toho radosť.

NA PRVÝ POHĽAD

 > optimalizované použitie suroviny, ktoré šetrí zdroje

 > bezolovnaté stabilizátory, ktoré šetria životné prostredie  
a greenline-označenie

 > kolobeh suroviny vďaka odbornej recyklácii

 > podstatné zníženie CO2-vďaka vysokej tepelnej izolácii
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STAVAŤ 
A RENOVOVAŤ   

S ROZVAHOU

OKENNÉ A DVERNÉ SYSTÉMY 
S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

Plánujete novostavbu? Alebo renováciu budovy? A kladiete dôraz na nízku 
uhlíkovú stopu CO2 ? Rozhodnutie, ktoré vám môžeme uľahčiť – rozhodnutie  
pre optimálny systém okien a dverí. Pretože Kömmerling 76 je presne to,  
čo hľadáte: estetické, trvalo urdržateľné a funkčné riešenie, ktoré je  
flexibilne použiteľné a poteší vás na dlhý čas.

Okenné systémy Kömmerling 76 sa nepostarajú len o vysoké úspory energie, 
ale majú extrémne dlhú životnosť a presvedčia vás svojou nadčasovou 
eleganciou. To zvyšuje hodnotu vašej nehnuteľnosti a vytvára pohodovú 
atmosféru pre vás a vašu rodinu.

Pre stavebníkov, pre tých, ktorí chcú renovovať, pre artichektov a projektantov 
obzvlášť zaujímavé: Kömmerling 76 je univerzálny systém, ktorý hľadá seberovného. 
Množstvo variantov a prevedení otvára nespočetné možnosti stvárnenia. Prefektné 
pre uskutočnenie vašich snov o bývaní!

NA PRVÝ POHĽAD

 > vysoká uspora energie  
a nákladov vďaka novému  
76 mm systému s vynikajúcou 
tepelnou izoláciou

 >  zvyšovanie kvality života vďaka 
perfektnej zvukovej izolácii

 > viac bezpečnosti vďaka 
integrovanej ochrane proti 
vlámaniu

 > ľahká údržba vďaka robustným  
povrchom odolným voči 
poveternostným vplyvom

 > zachovanie hodnoty vďaka dlhej 
životnosti a vysokému 
štandardu kvality

 > vysoký komfort obsluhy  
a spoľahlivá funkčnosť vďaka 
modernej technike
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#KömmerlingForTomorrow


