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KÖMMERLING
EuroFutur®

По-красив свят с

нашитe прозорци
Прозорците създават
характера на Вашия дом –
както отвътре, така и отвън
Прозорците са конструктивен елемент на дома,
към който се поставят най-сериозни изисквания.
Прозорците са много повече от средство за
постигане на определена цел. Те придават
живот на фасадата и повишават материалната
стойност на сградата. Прозорците определят в
значителна степен облика на дома. Ние ще Ви
доставим всичко необходимо за оформлението
на Вашите индивидуални прозорци: всяка
възможна форма и разпределение на
прозорците. Голямо многообразие на цветове.
Самозалепващи се шпроси отвън или такива,
които се монтират вътре в стъклопакета.
Елегантни дръжки. От стандартни стъкла до
специални - орнаментни, подходящи например
за бани или входни врати, където чуждите
погледи са нежелани.
Нашите прозоречни системи притежават
отлични топло- и шумоизолационни качества,
дори и в стандартно изпълнение. Със
специалните топло- и звукоизолационни
стъкла тези стойности могат да се подобрят
значително. Базисната сигурност на
прозоречната система може да се надгради до
върхова защита против взлом посредством
специален обков, защитни стъкла и заключващи
се дръжки.

EuroFutur® Classic

EuroFutur® Elegance

Прав, модерен дизайн на прозореца с
тесен профил

Елегантен, заоблен дизайн на прозореца
с тесен профил

Стабилен напречен разрез с отлична
статика за дълъг живот на прозореца

Стабилен напречен разрез с отлична
статика за дълъг живот на прозореца

Чрез интегриране на новаторско
стоманено усилване се постига
6-камерна конструкция с коефициент на
топлопреминаване Uf-Wert = 1,3 W/(m²K)

Чрез интегриране на новаторско
стоманено усилване се постига
6-камерна конструкция с коефициент на
топлопреминаване Uf-Wert = 1,3 W/(m²K)

Лесна поддръжка, без боядисване

Лесна поддръжка, без боядисване

Оптимална ефективност, екологичност,
дълъг живот и стабилност

Оптимална ефективност, екологичност,
дълъг живот и стабилност

EuroFutur® Classic
монтажна ширина 70 мм

По-красива
България с нашите прозорци

EuroFutur® Elegance
монтажна ширина 70 мм

Повече от 15 години KÖMMERLING присъства на
българския пазар винаги с най-новите си продукти.
Заедно да направим нашите домове още покрасиви.

EuroFutur® Classic
с алуминиева капачка
Прав, модерен дизайн на прозореца с
тесен профил и 70 мм монтажна ширина
Стабилен напречен разрез с отлична
статика за дълъг живот на прозореца
Чрез интегриране на новаторско
стоманено усилване се постига
6-камерна конструкция с коефициент на
топлопреминаване Uf-Wert = 1,3 W/(m²K)
Почти неограничени възможност за
цветово оформление благодарение на
алуминиевата капачка
Оптимална ефективност, екологичност,
дълъг живот и стабилност

EuroFutur® Classic
с алуминиева капачка монтажна ширина 70 мм

Какво отличава

един екологичен

продукт?

PVC и алуминий противоположно стите с е допълват

Трайно стт а е висша повеля
Всичко, което се произвежда днес, е свързано с въпроса за неговата
екологичност. Всички PVC профили на KÖMMERLING се стабилизират с
екологичните калций и цинк, вместо с олово. С това не само се подобрява
опазването на околната среда, но и качеството на прозорците – това ги прави
още по-устойчиви на атмосферни влияния, с по-дълготраен блясък, на лице е
още по-чист процес на рециклиране.
За КÖMMERLING изискването за екологичност и трайност е задължение.
А потребителят на продуктите КÖMMERLING може да бъде сигурен, че дава
своя принос за опазване на околната среда.

