
PremiDoor 76
ZDVIŽNO-POSUVNÝ 
DVERNÝ SYSTÉM
NOVÉ PRIESTORY VĎAKA  
TRVALÝM DVERNÝM RIEŠENIAM
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POZDRAVTE 
SLNKO 
U VÁS  
DOMA
Svetlé obytné miestnosti zaliate slnkom – sen, ktorý si 
môžete kedykoľvek splniť: s našim zdvižno-posuvným  
dverným systémom  PremiDoor 76. Načerpajte síl 
pohľadom do zelene alebo si užite diaľku urbanistickej 
skyline. Všetko je možné. Lebo  PremiDoor 76 vytvára 
veľkorysé plochy skla, ktoré exteriér integrujú  do vašich 
štyroch stien. Dobre vedieť: systém je bezbariérový, 
boduje maximálnym komfortom obsluhy a zabezpečuje 
vysokú tepelnú izoláciu. Okrem toho sú profily  
recyklovateľné a vyrobené z plastu priaznivého  
k životnému prostrediu. Výsledok: trvalo udržateľné 
dverné riešenia, perfektné pre novostavby a renovácie.

NA PRVÝ POHĽAD

 > Bezbariérové prahy

 > Veľké stavebné výšky a plochy skla

 > Vysoký dopad svetla a tým väčší zisk tepla

 > Komfortné ovládanie pri otváraní a zatváraní

 > Udržateľné, recyklovateľné systémové riešenie 
bezolovnatých plastových  profilov priaznivých  
k životnému prostrediu
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OBJAVTE EŠTE VIAC 
SLNEČNÝCH LÚČOV 
PremiDoor 76 LUX

Chcete viac? Viac transparencie, viac dopadu svetla, väčší zisk tepla? 
Potom je PremiDoor 76 Lux pre vás perfektný. Vďaka vypracovanej  
konštrukcii je krídlo obzvlášť úzke. Tým vznikajú veľkorysé plochy 
skla, ktoré pustia dovnútra viac slnečných lúčov a tak sa postarajú 
o dodatočný príjem svetla. 

DAJTE 
SVETLU 
VIAC 
PRIESTORU
PremiDoor 76 
PremiDoor 76 LUX

Kladiete veľký dôraz na maximálnu tepelnú 
a zvukovú ochranu aj ochranu proti vlámaniu? 
Potom je zdvižno-posuvný systém PremiDoor 76  
ako pre vás robený. Pritom si môžete vybrať 
z dvoch variantov: klasického prevedenia 
PremiDoor 76, ktoré už ponúka vysokú  
tepelnú izoláciu. Alebo sa rozhodnete pre 
PremiDoor 76 Lux s ešte väčším dopadom svetla.

PremiDoor 76 PremiDoor 76 Lux

Maximálna stavebná výška 2,60 m

Možnosti zasklenia až do 52 mm

Optimálna tepelná izolácia
do 1,4 W/(m²K) v štandarde

Ochrana proti vlámaniu do
bezpečnostného štandardu RC2

Bezbariérový prah

Podstatne viac svetla vďaka
zredukovanému profilu krídla

PremiDoor 76
PremiDoor 76 LUX
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PERFEKTNÉ 
POHĽADY.
PREKRÁSNE 
VYHLIADKY
PremiDoor 76 vám otvára množstvo možností stvárnenia- 
vďaka veľkému spektru farieb a materiálov. Paleta siaha 
od klasickej bielej cez vysokohodnotné fóliované riešenia 
až ku prémiovým realizáciám ako proCoverTec, AluClip 
a AcrylColor.
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VO DVOJICI 
NEPORAZITEĽNÉ
PremiDoor 76 a AluClip

Hliníková krytka  AluClip u dverí PremiDoor 76 dokáže 
viac.  Kombinácia plastového profilu a hliníka sa postará 

o elegantné hospodárne riešenie s ľahkou údržbou,  
z ktorého budete mať dlhé roky radosť. Osobitné plus:  

AluClip dodatočne ponúka bezhraničný výber farieb.

FARBY  
S OCHRANNÝM 
ÚČINKOM
AcrylColor

Kömmerling AcrylColor ponúka farebnú rôznorodosť a ochrannú vrstvu 
zároveň.  Princíp: termickým procesom sa akryl neoddeliteľne spojí 
s PVC. Tak okenné profily zostanú dlho stálofarebné. Okrem toho 
vykazujú vysokú odolnosť voči poškrabaniu, ľahko sa udržiavajú, sú 
odolné voči poveternostným vplyvom a skoro bezúdržbové. 
Ďalší bod k dobru: profily AcrylColor sa dajú na 100 % recyklovať. 
Prenechajte fantázii voľný priebeh: dvere, ktoré sa tvária decentne 
rezervovane, podčiarkujú farbu stien alebo bijú priamo do očí?  
So zdvižno- posuvným systémom je všetko možné. Nechajte sa  
jednoducho inšpirovať možnosťami povrchov, materiálov a farieb.

SPÔSOBY OTVÁRANIA

SCHEMA D

SCHEMA A SCHEMA K

SCHEMA C

PremiDoor 76 PremiDoor 76 Lux

klasicky biele

fóliované so štruktúrou dreva

fóliované v univerzálnych farbách

fóliované v metalických farbách

AluClip

proCoverTec

PMMA »AcrylColor«



Technické zmeny vyhradené! 0922 

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200 
66954 Pirmasens 
Tel. +49 6331 56-0 
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

#KömmerlingForTomorrow


